CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM DE
MOGI DAS CRUZES
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM DE
MOGI DAS CRUZES

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas
e trinta 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 Extraordinária 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; Ricardo
Soares Seraphim, Vice Presidente; Nicely dos Santos Campolino, 1ª Secretária;
Araci Aparecida da Costa Barro Novo, 2ª Secretária; Virgínia Helena dos Santos;
Francisco Vieira Nascimento Júnior e Liliana Terezinha Gonçalves. Verificado o
quórum, o Presidente do Conselho de Administração, Alex Albert Morais de Souza,
agradeceu a presença de todos, justificou a ausência da Conselheira Maria das
Graças Chrispino do Nascimento e deu início a deliberação dos processos
constantes da pauta da presente reunião extraordinária, a saber: Processo nº
49.736/2017, da Divisão de legislação da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
que dispõe sobre o Estatuto do Magistério, o qual foi antecipadamente encaminhado
a todos os Conselheiros através de cópia digitalizada e arquivada em mídia (CD-R),
após

discussão

deliberou-se

pelo

encaminhamento

de

solicitação

à

Superintendência do IPREM de Mogi das Cruzes de informações mais detalhadas
sobre o demonstrativo de cálculo dos valores apresentados no relatório do atuarial
de folhas 260/261 e uma maior atenção para a questão das supervisoras e
detalhamento das progressões das vantagens, como quinquênios, progressão
vertical e horizontal e seus reflexos na questão previdenciária do IPREM; Processo
nº 700.220/2018, onde o IPREM de Mogi das Cruzes através do Ofício nº 323/18
encaminha o empenho prévio e autorização para pagamento de passagens aéreas,
o qual lido e achado em termos foi aprovado por unanimidade; Processo nº
700.221/2018, onde o IPREM de Mogi das Cruzes através do Ofício nº324/2018
encaminha o empenho prévio e autorização para pagamento de diárias, o qual lido
e achado em termos foi aprovado por unanimidade; Processo nº 700.231/2018,
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onde o IPREM de Mogi das Cruzes através do Ofício nº 334/2018 encaminha
solicitação de autorização para aquisição de descartáveis para serem doados para
a festa de confraternização em comemoração ao dia do Servidor Público na
Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes, o qual retornou a pauta
após justificativa e inclusão do pedido da Associação, o qual após deliberação foi
aprovado por unanimidade, ficando registrado que toda e qualquer solicitação deve
ser apresentada com a devida justificativa. 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
dezesseis horas e cinquenta minutos 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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