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PAUTA ATA N«. 006/2017-C.A.

'Relatório de Atividades 'Demonstrativo Financeiro Maio/2017

'Rendimento das apiicações financeiras Maio/2017 'Benefícios

concedidos no mês de Maío/2017 'Homologação do Conselho

Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos

'Análise de Investimentos: Relatórios Risk-Office de Maio/2017

'Autorização para doação de microcomputadores e impressora para

prefeitura municipal 'Autorização para contratação de empresa

especializada para realização de análise e emissão de laudo de análise e

decisão Técnica de Atividade Especial pertinentes aos funcionários

públicos municipais por ocasião de concessão de aposentadoria por

trabalho em condição especial, amparada pela Súmula Vinculante N°. 33

do STF.

Local: Sala de reuniões Instituto

de Previdência Municipal de

Lençóis Paulista - IPREM.

DATA: 28/06/2017 INÍCIO: 8:30 h TÉRMINO: 9:45 h FIs. 01

Reuniram-se os seguintes membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência
Municipal de Lençóis Paulista: Jorge Alexandre Langona, Júlio Antonio Gonçalves, Daniela
Giacometti Quirino da Silva, Ermenegilda Regina Casali Moretto, Edna Aparecida Barros,
Marcos Norabele, Thais Alessandra de Oliveira Fernandes e Antonio Marcos Martins - Diretor
Executivo do IPREM. A reunião foi presidida pelo Sr. Jorge Alexandre Langona, Presidente do
Conselho Administrativo, que cumprimentou a todos e justificou a ausência do secretário Sr. Ives
Fernando Bertoli, por motivo de férias, sendo tal justificativa aceita pelo Conselho
Administrativo. Em seguida nomeou como Secretário "ad hoc" o Sr. Júlio Antonio Gonçalves e
na seqüência apresentou a pauta da reunião e passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o
Relatório de Atividades do mês de Maio de 2017 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de
Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo o mês de Maio de 2017,
comentou as despesas administrativas, os saldos e movimentações bancárias, como também os
rendimentos e respectivas taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras.
Também informou o Sr. Antonio Marcos Martins, que o Conselho Fiscal avaliou e emitiu,
através de ata da reunião do mesmo número, parecer favorável à aprovação das contas referente o
mês de Maio de 2017, sem ressalvas. Voltando a palavra ao Presidente, apresentou e explicou
todas as Portarias emitidas pelo IPREM, no mês de Maio de 2017. Teceu também comentários
sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados através de sua Ata n® 006/2017
de 28/06/2017, para o Conselho avaliar e homologar seus atos. Após, o Conselho Administrativo
examinou toda a documentação apresentada e decidiu-se aprovar por unanimidade e sem
ressalvas, as contas referente o mês de Maio de 2017, bem como homologar a decisão do Comitê'
de Investimentos. Retomando a palavra ao Presidente do Conselho, comentou sobre os Relatórios
elaborados pela empresa Risk-Office S/A. Em seguida foi colocado em pauta, em atendimento a
solicitação do Diretor Executivo, pedido de abertura de processo administrativo para doação de
microcomputadores e impressora antigos, a serem destinados para a Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista. Os equipamentos de patrimônio n° 13, 32, 33, 34, 35, 37, 42 e 146, dentre os
quais, foram substituídos por 02 (dois) novos microcomputadores, adquiridos recentemente por
parte do IPREM. Os microcomputadores e demais equipamentos a serem doados estão fora de
uso há tempos e, embora não atendam as necessidades do IPREM, quanto ao desempenho e
atualização, podem ainda ser úteis para administração municipal, para a execução de tarefas,
menos complexas. O Conselho de Administrativo, de forma unânime, autorizou a doação, consig
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nando que esta deve ocorrer após avaliação dos bens por parte da Diretoria de Tecnologia da
Informação e de sua aceitação. Deliberou-se ainda que, após o aceite, deverá ser formalizado o
Termo de Doação de Bens, para finalidade de baixa do patrimônio junto ao IPREM e
transferência á P.M.L.P. Na seqüência também foi solicitado por parte do IPREM, autorização
para contratação de empresa especializada para realização de análise e emissão de laudo de
análise e decisão Técnica de Atividade Especial pertinentes aos funcionários públicos municipais
por ocasião de concessão de aposentadoria por trabalho em condição especial, amparada pela
Súmula Vinculante N". 33 do STF. Após, o Conselho Administrativo deliberou autorizar a
contratação. Por fim, Sr. Jorge Alexandre Langona, Presidente do Conselho Administrativo
convocou todos os Conselheiros, para a próxima reunião que será realizada no dia 26/07/2017, às
8:30h na sala reunião do IPREM. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião e agradeceu a
presença de todos, eu Júlio Antonio Gonçalves, Secretário "ad hoc" do Conselho Administrativo,
redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes
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