RESUMO DA PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – MOGI DAS CRUZES – exercício 2016,
realizada em 22 de agosto de 2016, as 09h00, no Plenarinho da Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes.
Foram apreciados na 8ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho de
Administração do IPREM: Atas da 7ª Reunião Ordinária de 21 de julho de 2016
e da 2ª Reunião Extraordinária de 12 de agosto de 2016, as quais foram
aprovadas; Ofício nº 284/16, do IPREM que encaminha demonstrativo
financeiro, despesa empenhada referente ao mês de julho/16, e aprovado;
Ofício nº 291/16, do IPREM que encaminha resumo da folha de pagamento do
mês de julho e do pagamento de pensões referente ao mês de junho/16, e
aprovado; Processo nº 700.185/15, que encaminha minuta de projeto legislativo
para adequação de legislação em cumprimento a determinação do Ministério da
Previdência, o qual foi aprovado; Processo nº 700.165/16, onde o IPREM
solicita autorização para assinatura de revista técnica, o qual foi aprovado;
Processo nº 700.172/16, onde o IPREM encaminha o certificado do
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA, o qual foi aprovado;
Processo nº 700.180/16, onde o IPREM solicita autorização para participação
em cursos que especifica, o qual foi aprovado; e Processo nº 700.182/16, onde
o IPREM encaminha a proposta Orçamentária para o próximo exercício, a qual
já conta com o aval do Conselho Fiscal, e foi aprovada por este Conselho de
Administração. Processos nºs 700.016/16, onde servidor solicita aposentadoria
especial; e 700.177/16, onde interessado solicita pensão por morte de segurado,
os quais foram indeferidos; Processos nºs 700.164; 700.176, nos quais
servidores tiveram seus pedidos de aposentadoria aprovados; Processos nºs
700.168; 700.178; 700.179 que tratam de pedidos de concessões de pensão por
morte de segurados do IPREM, os quais foram aprovados.

A reunião contou

com a presença dos Senhores Francisco Carlos Cardenas, Violeta Athiê Vaz
Ferreira e Drª Lilian de Freitas, integrantes da Diretoria Executiva do IPREM de
Mogi das Cruzes, que compareceram espontaneamente, para tecer explicações
sobre processos que constam da pauta d a presente reunião ordinária.

