ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA – PR
Gestão 2016-2018
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete (12/12/2017), às 08:30 horas, no Paço
Municipal (Gabinete do Prefeito), reuniu-se os membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos
Fiscal e Administrativo do Instituto de Previdências para tratar da seguinte pauta: PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017. Estiveram presentes os seguintes membros: Adriana de
Cassia R. Zolin Benalia, Andressa dos Santos S.Ernegas, Delso Rodrigues Gomes, Jose Mazeto,
Josilaine Garute dos Santos, Mami Yamamoto Tenedine, Silvanio Ribeiro de Andrade, Simone
Aparecida Monesi dos S. Silva e o assessor jurídico José Luiz Caetano. A Diretora Presidente,
Simone A. Monesi iniciou apresentando a pauta da reunião e falou sobre as Receitas e Despesas
realizados em 2017. Que até o mês de novembro o total das receitas realizadas foi de R$
9.433.865,42 e de Despesas executadas foi de R$ 6.488.433,19. O saldo bancário em 31/12/2016
era de R$ 19.920.534,23 e no encerramento do mês 11/2017 era de R$ 22.865.966,06. (Anexo I).
Apresentou as ações realizadas durante o exercício: i) Atualização do Sistema Comprev com
recebimento de R$ 887.816,06 de compensação entre os regimes, valores que estavam bloqueados
pelo INSS; ii) Finalização do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdenciários com o Executivo Municipal, homologado no CADPREV do MPS nº 01837/2017,
dos valores não repassados ao Instituto de Previdência relativo ao aporte atuarial, com valor
original de R$ 1.427.805,28, conforme Lei 2555/2017. Questionado pelo Sr. Silvanio de Andrade
sobre a necessidade de uma ação judicial para responsabilização dos gestores pelo atraso, a
assessoria jurídica ficou de verificar a necessidade e sua viabilidade; iii) Decreto
4641/2017(Aposentadoria do Sr.Elias Santoro), pauta da reunião do dia 19/05/2017, foi explicado
pelo assessor jurídico Dr. José Luiz Caetano, que foi apresentado ao executivo municipal sobre a
irregularidade do ato e que traria prejuízo ao Instituto, o decreto foi revogado; iv) Ausência de
Comitê de Investimento, item do Programa Anual de Fiscalização (PAF 2017) do TCE, foi
justificado pela Sra Simone, que já foi encaminhado ao executivo Projeto de Lei de para criação do
Comitê, e que há três servidores com prova agendada para janeiro de 2018 para a Certificação do
CPA-10; v) Programa Anual de Fiscalização (PAF 2017) do TCE, achado 01, Ausência de
divulgação das informações acerca do gerenciamento dos recursos, será providenciado um Portal da
Transparência para o Instituto com a empresa Elotech, assim como a disponibilização do holerite
online para os inativos e pensionistas; achado 03 – Ausência de desconto de contribuição
previdenciária de inativos, item que já foi regularizado, com o desconto em folha de pagamento.
Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Eu Mami Yamamoto Tenedine, lavrei a presente
Ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.
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