CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM DE
MOGI DAS CRUZES
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM DE MOGI DAS CRUZES
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, as nove horas e
cinco minutos na Sala das Comissões da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, sito
na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 381, Centro Cívico, nesta Cidade, reuniu-se
o Conselho de Administração do IPREM de Mogi das Cruzes, para a 2ª Reunião
Ordinária do Conselho de Administração do IPREM – Instituto de Previdência Municipal
de Mogi das Cruzes do exercício de 2018, onde se fizeram presentes os Conselheiros:
Alex Albert Morais de Souza, Presidente; Nicely dos Santos Campolino, 1ª Secretária;
Darly Aparecida de Carvalho, 2ª Secretária; Virgínia Helena dos Santos; Francisco
Vieira Nascimento Júnior; Maria das Graças Chrispino do Nascimento; e Liliana
Terezinha Gonçalves e os Conselheiros Suplentes Araci Aparecida da Costa Barro Novo
e Márcio Antônio Guilherme Alves. O Presidente do Conselho de Administração do
IPREM, Alex Albert Morais de Souza verificou o quórum, agradeceu a presença de todos
e justificou a ausência motivada por questões de saúde do Conselheiro Ricardo Soares
Seraphim; e passou para análise dos Conselheiros os documentos constantes da pauta,
a saber: Ofício nº 11/2018, onde o IPREM de Mogi das Cruzes encaminha resposta à
solicitação deste Conselho de Administração (Ofício nº 03/18) sobre a juntada de texto
de Lei Complementar que trata da carreira do funcionalismo público municipal ou da
carreira de magistério, conforme o caso, nos processos de aposentadoria, do qual foi
dada ciência a todos os presentes; Ofício nº 57/2018, onde o IPREM de Mogi das
Cruzes solicita a indicação de Conselheiros para participarem do 30º Seminário
Nacional de Previdência Social da ABIPEM – Associação Brasileira de Instituições de
Previdência dos Estados e Municípios, entre os dias 14 e 16 de março de 2018, em
Guarulhos (SP), evento que pela proximidade com o nosso Município e não
necessitando de outras despesas maiores como passagens aéreas e estadia, teve a
indicação dos seguintes Conselheiros: Araci Aparecida da Costa Barro Novo, Darly
Aparecida de Carvalho, Francisco Vieira Nascimento Júnior; Márcio Antônio Guilherme
Alves, Maria das Graças Chrispino do Nascimento, Liliana Terezinha Gonçalves e
Nicely dos Santos Campolino; Ofício nº 064/2018, onde o IPREM de Mogi das Cruzes
encaminha o Resumo da Folha de Pagamento e o Relatório de aposentadorias e
pensões concedidas e eferente ao mês de janeiro de 2018, o qual lido e discutido foi
aprovado por unanimidade; Convite por e-mail ao IPREM de Mogi das Cruzes
formulado pela Genial Investimentos em parceria com o Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Itaquaquecetuba para participar de “Treinamento em Análise
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de Investimentos” na Univéritas de Itaquaquecetuba nos dias 01 e 02 de março próximo,
das 09 as 17 horas, do qual foi dada ciência para todos os presentes; Processo nº
700.084/2017, onde o Conselho de Administração através de expediente s/nº solicita
informações sobre questões envolvendo a ampliação de jornada de trabalho dos
professores da rede pública municipal em atenção a legislação federal e seus reflexos
nas aposentadorias que vem sendo concedidas, onde foi lido o despacho de folhas e
folhas do Diretor Superintendente, José Carlos de Aguiar Calderaro e encaminhado para
final arquivamento e ainda pelo encaminhamento para conhecimento do Conselho de
Administração da Minuta de proposta legislativa de alteração do “Estatuto do Magistério”
(Lei Complementar nº 30 e suas alterações), o que segundo as Conselheiras Darly
Aparecida de Carvalho e Araci Aparecida da Costa Barro Novo já foi encaminhada uma
cópia para o IPREM de Mogi das Cruzes, ficando portanto, no aguardo de maiores
informações por parte da Diretoria Executiva do IPREM; Processo nº 700.008/2018,
onde a servidora Mariangela Rossini de Oliveira Valiengo, ocupante do cargo de
Diretora de Escola, jornada integral, lotada na Supervisão de Ensino da Secretaria
Municipal de Educação, requer aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com
fundamento no artigo 81 da Lei Complementar nº 035/05 atualizada, o qual lido,
verificada a necessidade de atualização da certidão de folhas e folhas e com base no
despacho de folhas 42/43, foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que a
certidão de folhas e folhas seja atualizada antes do ato de concessão ser expedido;
Processo nº 700.010/2018, onde a servidora Odete Leme do Prado de Moraes,
ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada no Departamento de Rede Básica
da Secretaria Municipal de Saúde requer aposentadoria por idade e tempo de
contribuição, com base no artigo 81 da Lei Complementar nº 035/05 atualizada, o qual
lido e achado em termos e com base no Parecer nº 24/18 foi aprovado por unanimidade
e sem ressalvas; Processo nº 700.011/2018, onde o servidor Gelindo Roque de Sousa
Filho, ocupante do cargo de Chefe de Divisão, lotado no Departamento Técnico do
Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE de Mogi das Cruzes, requer
aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com fundamento no artigo 81 da Lei
Complementar nº 035/05 atualizada, o qual lido e achado em termos e com base no
Parecer nº 25/18 foi aprovado por unanimidade, sendo que deverá ser promovida a
correção no cadastro do servidor para constar a grafia correta de seu nome “Souza”
como consta em todos os documentos juntados no processo de aposentadoria em
análise; Processo nº 700.014/2018, onde a servidora Mariluci Dantas Caltiano de
Santana, ocupante do cargo de Diretora de Escola, jornada integral, lotada na
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Supervisão de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, requer aposentadoria por
idade e tempo de contribuição com fundamento no artigo 81 da Lei Complementar nº
035/05 atualizada, o qual lido e discutido e verificado que a servidora não juntou no
processo documentos pessoais que comprovem ou não o sobrenome “de Santana” que
consta na certidão de casamento de folhas e folhas, o pedido foi rejeitado e devolvido
ao IPREM para regularização; Processo nº 700.016/2018, onde a servidora Edna de
Souza, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento da Educação, lotada na
Supervisão de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, requer aposentadoria por
idade e tempo de contribuição com fundamento no artigo 81 da Lei Complementar nº
035/05 atualizada, o qual lido e com base no Parecer nº 27/18, foi aprovado por
unanimidade, com ressalvas na declaração de endereço e na certidão de contribuição
de folhas e folhas; Processo nº 700.021/2018, onde a servidora Patrícia Helena de
Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento da Educação, lotada na
Supervisão de Ensino da Secretaria Municipal de Educação requer aposentadoria por
idade e tempo de contribuição, com fundamento no artigo 81 da Lei Complementar nº
035/05 atualizada, o qual lido e com base no Parecer nº 031/18 foi aprovado, com
ressalvas na certidão de contribuição de folhas e folhas; Processo nº 700.022/2018,
onde a servidora Edilene Regina Silva Mendes, ocupante do cargo de Professora I de
Ensino Fundamental, jornada de 33 horas, lotada na Supervisão de Ensino da
Secretaria Municipal de Educação requer aposentadoria por idade e tempo de
contribuição, com fundamento no artigo 81 da Lei Complementar nº 035/05, o qual lido
e achado em termos e com base no Parecer nº 32/2018 foi aprovado por unanimidade;
Processo nº 700.024/2018, onde o IPREM de Mogi das Cruzes, através do Ofício nº
037/2018 solicita autorização para aquisição de materiais de expediente para execução
dos trabalhos do Instituto, no valor estimado de R$3.055,61 (três mil e cinquenta e cinco
reais e sessenta e um centavos), o qual lido e achado em termos e com base no Parecer
n] 035/2018, foi aprovado por unanimidade; Processo nº 700.025/2018, onde a
servidora Helena Yoshie Kato, ocupante do cargo de Diretora de Escola Municipal,
jornada integral, lotada na Supervisão de Ensino da Secretaria Municipal de Educação,
requer aposentadoria por idade e tempo de contribuição, o qual lido e achado em termos
e com base no despacho de folhas 45 e 46, foi aprovado por unanimidade; Processo
nº 700.029/2018, onde a servidora Dulcinéia Farias Pedroso, ocupante do cargo de
Diretora de Escola Municipal, jornada integral, lotada na Supervisão de Ensino da
Secretaria Municipal de Educação requer aposentadoria por idade e tempo de
contribuição, com fundamento no artigo 81 da Lei Complementar nº 035/05 atualizada,
3

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM DE
MOGI DAS CRUZES
o qual lido e achado em termos e com base no despacho de folhas 35 e 36 foi aprovado
por unanimidade; Processo nº 700.042/2018, onde o IPREM de Mogi das Cruzes
através do Ofício nº 068/2018 encaminha demonstrativo financeiro, relatório de
despesas empenhada por período, relatório de enquadramento perante a Resolução
CMN nº 3.922/10 e relatório de aplicações financeiras – movimentação e rentabilidade,
referente ao mês de janeiro de 2018, totalizando R$ 467.769.411,55 (quatrocentos e
sessenta e sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e onze reais
e cinquenta e cinco centavos), o qual lido e achado em termos foi aprovado por
unanimidade, sendo que o Presidente do Conselho de Administração, Alex Albert Morais
de

Souza

informou

que

o Instituto teve

um

excelente

desempenho

nas

aplicações/rendimentos em janeiro de 2018, mesmo com a economia nacional ainda
num quadro de instabilidade e baixo crescimento econômico; foi encaminhado para
ciência do Conselho de Administração pelo Superintendente do IPREM, José Carlos de
Aguiar Calderado o Processo TCESP nº 1542/989/16, que encaminha o Relatório do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de São José dos
Campos, sobre o resultado da fiscalização in loco dos documentos referente ao
exercício de 2016, dada ciência aos Conselheiros, e após discussão ficou deliberado
que será expedido ofício ao IPREM solicitando o encaminhamento de cópia da
resposta/recurso apresentado (defesa) ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Nada mais a ser discutido, o Senhor Presidente do Conselho de Administração do
IPREM de Mogi das Cruzes, Alex Albert Morais de Souza, deu por encerrados os
trabalhos da presente reunião às doze horas e para ficar registrada, eu, Nicely dos
Santos Campolino, primeira secretária, lavrei a competente ata, de forma resumida, a
qual segue assinada por todos os Conselheiros presentes.
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