Ata da 3º (terceira) Reunião desmembrada entre os Conselhos, sendo esta reunião
específica do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipal de
Altinópolis – IMPRAL, realizada aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil
e dezenove (28/03/2019), às 08h30min., na sede do Instituto, onde estavam
presentes os conselheiros: Carlos Henrique da Silva, Claudinei Ap. Garcia Duarte,
Monica Costa Oliveira, Roberto Cesar Alves Leite, Janaina Martins Pereira,
Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da
reunião; Leitura ata da reunião ordinária de 25/02/2019; Análise da movimentação
financeira do mês de fevereiro de 2019; Explanação sobre a carteira de investimentos do
Impral e aportes realizados no último mês; análise e homologação do pedido de pensão
por morte requerida por Carmem Aparecida Milan de Arruda e Antonia Souza Delmindo
e análise e homologação dos pedidos por aposentadoria por invalidez de Luiz Venâncio
Oliveira e Adriana Ignacio de Souza, outros assuntos de interesse do conselho
administrativo. O Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos
conselheiros presentes, fazendo a leitura das atas referente a reunião ordinária que
aconteceu na data de 25/02/2019. Passando agora para o item da pauta: analise
movimentação financeira do mês de fevereiro de 2019. O instituto arrecadou R$
395.861,11 de contribuição prefeitura referente a guia de fevereiro de 2019, R$7.784,66
repasse câmara de Altinópolis, R$4.314,51 contribuição patronal auxílio doença referente
á fevereiro de 2019, R$8.922,00 distribuição de rendimentos do Fundo Mérito,
R$2.591,26 deposito resgate Fundo Care 11, repasse (Prefeitura/Impral) de R$ 2.305,75,
referente

ao
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de
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13),

repasse

(Prefeitura/Impral) de R$3.446,13, referente ao parcelamento patronal auxilio doença.
Para o mês de fevereiro, houve um total de arrecadação no importe de R$ 422.557,70, R$
2.109,34 referente à contribuição impral auxilio doença, R$ 558,37 referente à
contribuição ativo, sendo apurado o valor de R$ 343.998,81 como remuneração
(rentabilidade) dos investimentos, fechando o mês de fevereiro de 2019 com o saldo de
R$ 62.202.484,13. A despesa do Instituto para o mês de fevereiro de 2019, foi de R$
194.313,09 de aposentadorias, R$ 34.785,89 de pensionistas, R$ 19.175,66 de auxilio
doença, R$ 12.291,48 de pagamento de ativos. A despesa administrativa do Instituto para
o mês de fevereiro de 2019, foi de R$ 10.851,30. O percentual atingido ate o mês de
fevereiro é de 014%.Após exame do Balancete referente ao mês de fevereiro de 2019, o
Conselho administrativo do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral,
aprovou o balancete de fevereiro de 2019, bem como a movimentação financeira do

Instituto no respectivo mês, sem ressalvas. Passando agora para analise e homologação o
pedido de pensão por morte á Sra. Carmem Aparecida Milan de Arruda, ela esposa do Sr
Dirceu Francisco de Arruda requereu o pedido de pensão em 08/02/2019, esposa
preenchendo todos os requisitos o parecer foi favorável, em seguida analisando o pedido
de pensão por morte á Sra Antonia de Souza Delmindo mãe do servidor Adilsom
Delmindo,a mesma não comprovou a dependência sendo assim o parecer desfavorável ao
pedido. Em seguida o pedido de aposentadoria por invalidez do Sr Luiz Venâncio Filho o
mesmo com 65 anos de idade e desde2013 encontra se afastado em gozo de auxilio
doença neste Instituto de acordo com o medico perito o servidor não tem condições de
voltar ao trabalho e como cumpri todos os requisitos para aposentadoria por invalidez o
parecer foi favorável, analisando o pedido de aposentadoria por invalidez de Adriana
Ignacio de Souza o laudo medico foi favoravel pois a servidora encontra se afastada desde
outubro de 2011 e sem condições a voltar ao trabalho, o parecer jurídico foi a favor sendo
que como a servidora esta 48 anos de idade terá que se fazer uma pericia anual ate
completar os 55 anos. Apos ampla discussão e analise os conselheiros homologaram os
pedidos de aposentadoria e a pensão a sra Carmem Milan, so não homologando o pedido
da Sra Antonia Souza Delmindo. Nada mais havendo para tratar encerrou se a reunião e
esta ATA ira assinada por mim Debora Botelho Alvarez e por todos conselheiros
presentes:
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