
Instituto de Previdêneia e Social
dos Funcionários Muni de Piracicaba

49'ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IP,

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mi1 e vinte e

IPASP, às 09:00 horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho De do Instituto de

2020 a 2022

na sala de reuniões do

com a presença

BOLLIS DA SILVA

encerrada as 1 1 :00 horas

secretíria do Conselho

Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de
dos Conselheiros RENATO LEITAO RONSINI, MARIA LU

Diário Oficial nas datas de 22109 e 26109122, sendo as inscri
encerradas em 1\110122, após, haverá a análise da documentação

para o pleito, que se realizará em 04111/22, sendo que os

0110112023. A Conselheira Adriana solicita que seja verificado

BOVICE, REGINA HELENA MACHADO SANTOS. A. PAVANELLO
RODRIGUES, ADRIANA GALLINA PAES ANDRE CHIARINI

. Foi dada abertura àMONTEIRO e ERMELINDA DE FATIMA VICENTIN
reunião pelo Presidente do Conselho e seguindo a pauta, foi o Parecer 00812022 do

mês de junho de 2022,Conselho Fiscal a respeito da Análise dos balancetes referentes

Fundos de Repasse e Reserva, que foi aprovado por pelo colegiado. Em
sequência o Presidente do Instituto discoreu a respeito da nova ia dos ex-presidentes do

Conselho Deliberativo, que foi reformada para destacar a e preservaÍ a memória
do funcionalismo público. Após, Ele divulgou as datas do eleitoral do IPASP que

Conselho Deliberativorenovará a presidência do Instituto, assim como os componentes

para o período de 2023 a 2025. O cronograma iniciará com as de dirulgação no

iniciadas em 27 /09 e

inscritos pela Comissão

Eleitoral para aprovação das candidaturas, que será publicada, as candidaturas

tomarão posse em

retorno da proposta do

oficio aos seguintes órgãos, Câmara Municipal, Semae e Municipal para que

apresentem o resumo das folhas de pagamento atualizada dos idores estatutários, pam

levantamento de projeções matemáticas das rubricas que estão precatórios ao IPASP,
o que foi aprovada por unanimidade. O Presidente deu a reunião
e a ata elaborada por mim, MARIA LUCIA B. S. BOVIC
Deliberativo, lida e achada conforme, assinam todos os presentes.
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