CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM DE
MOGI DAS CRUZES
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM DE
MOGI DAS CRUZES

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, as nove 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 5ª
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, Célio de Lima Franco;
Francisco Vieira Nascimento Júnior e Valter Pereira da Silva,

bem como os

Conselheiros Suplentes Virgínia Helena dos Santos e Márcio Antonio Guilherme
Alves. Verificado o quórum, o Presidente do Conselho de Administração, Alex
Albert Morais de Souza, agradeceu a presença de todos nesta reunião
extraordinária convocada para tratar dos Processos nºs 49.736/17- minuta do
estatuto do magistério e 700.202/18 – proposta orçamentária do IPREM para 2019;
do Diretor Financeiro, Joel Legnaiele Vasconcellos, que foi convidado para
apresentar alguns esclarecimentos sobre a proposta orçamentária; e justificou a
ausência das Conselheiras Maria das Graças Chrispino do Nascimento e Liliana
Terezinha Gonçalves. Com a palavra do Diretor Financeiro, Joel L. Vasconcellos
que sanou as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros, especialmente as
referentes as folhas 4, do item 1 ao 18, que tem como descrição “serviços diretos”,
e depois sobre a concessão de novas aposentadorias e pensões, que totalizam 80
(oitenta) milhões, que foi por recomendação do TCESP e representam as
concedidas e as novas (previsão), onde na 1ª linha: trata de aposentadorias, na 2ª
linha: pensões, na 3ª linha: licença maternidade, depois sobre a massa segregada;
informando que todas essas alterações foram realizadas para atender as
determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, com
relação as atividades do IPREM; que nesse relatório só aparece a atividade e não
o projeto ou ficha, já na folha 8 (Processo nº 700.202/18) aparece com maior
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detalhamento entre aposentadorias e massa segregada, salários, o que permite
uma visualização melhor e mais clara; quanto a reserva de contingência é em
obediência as determinações legais e a da linha anterior é aquela que vai ser
incorporada ao IPREM. Apresentou também explicações gerais sobre a prestação
de contas que o IPREM faz ao TCESP dentro do Sistema AUDESP, que existe a
prestação mensal (rotineira) e a anual, de encerramento de cada exercício (geral).
O Presidente do Conselho de Administração, Alex Albert Morais de Souza,
aproveitou a presença do Diretor Financeiro, Joel Legnaiele Vasconcellos, e fez
um breve relato do Parecer do Atuário e os estudos que foram realizados quanto
ao Estatuto do Magistério, com destaque para o que o Atuário relata como “estudo
sobre as prováveis despesas e depois que esses valores apresentados passam
para a efetivação, e também como acontece o aumento da alíquota patronal e isso
não é

imediato. O Diretor Financeiro, relatou, ainda, sobre o cálculo atuarial

apresentado, que é sobre a real necessidade (Proc. nº 49.736/17). Foi discutido
sobre a Minuta do Estatuto do Magistério, em especial ao artigo 6º e 7º, sobre as
funções de Coordenador, Vice-Diretor e Supervisor. que deve atentar para o artigo
40 da Constituição Federal, sobre aposentadorias. Assim o Processo nº 49.736/17
foi aprovado de acordo com as sugestões apresentadas pelos Conselheiros Liliana
Terezinha Gonçalves, Célio de Lima Franco e Virgínia Helena dos Santos, bem
como com as explicações da Conselheira Araci Aparecida da Costa Barro Novo.
Colocado em discussão também o Processo nº 700.202/18, que trata da proposta
orçamentária para 2019, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 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 dez horas e cinquenta e cinco 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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