
 
 

CONSELHO FISCAL DO PITANPREV  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PITANGUEIRAS 

 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/06/2018. 

 
Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas, na sala de reuniões do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pitangueiras o presidente do Conselho Fiscal, Sr. Mário Jorge 
Caetano Rolindo,  no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 87 e 88 da Lei 2.489 de 21 de Dezembro de 2.006, 
convocou e dirigiu a presente reunião para, junto dos membros do Conselho Fiscal do PITANPREV nomeados pela 
Portaria 015 de 14 de janeiro de 2015, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos relativos aos meses de março, abril 
e maio de 2018, sendo a pauta. a) Leitura e discussão dos relatórios gerenciais, demonstrações financeiras e balancetes 
mensais; b)  análise dos processos de concessão de benefícios concedidos; c) demais assuntos de interesse do Conselho 
Fiscal.  Assumindo a direção dos trabalhos, o Presidente a conselheira Sra Gláucia Gamboni, para secretariar os 
trabalhos, em seguida agradeceu a presença de todos que, atendendo o disposto nos artigos 87, 88, da Lei 2.489/2006, 
se fizeram presentes à reunião ordinária, para deliberar sobre os assuntos acima relacionados que, depois de amplamente 
discutidos, ficou deliberado o que segue: a) O presidente apresentou aos conselheiros os relatórios gerenciais elaborados 
pelo órgão gestor do Instituto, constando de: Demonstrações contábeis, Balancetes Financeiro, Balancetes para 
verificação, Balancetes Orçamentário, Diário Analítico, Conciliação Bancária e cópia da documentação relativa às 
operações realizadas nos meses de março, abril e maio de 2018; b) foi colocado para apreciação os processos de 
concessões de benefícios, sendo o que segue: em março de 2018, (05) cinco processos,  sendo eles: (02) dois processos 
de aposentadoria especial para as professoras Sra. Marisa Silvério Garnica e Cibeli Ferreira da Costa Oliveira; (03) três 
processos de aposentadoria por idade, para os Srs. Sérgio de Antônio, Sr. Hélio Moretto e o Sr. José Armando de Oliveira 
Valada e (01) um processo de aposentadoria por tempo de contribuição para o Sr. José Renato Gatto; Na sequencia 
apresentou (06) seis processos que foram concedidos no mês de abril de 2018, sendo eles: (02) dois processos de 
Salário Maternidade concedidos às Servidoras Sra Maria Lúcia F. Menezes, Sra Alessandra Aparecida Milani Oliveira; (02) 
dois processos de aposentadoria por tempo de contribuição para a Sra Cleusa L. Rocha Pereira e para o Sr. Ederval 
Rocha; (01) processo de aposentadoria especial para professora Sra Edna Maria Comim Cotrim e (01) processo de 
aposentadoria especial de dentista para a Sra Elaine Leone; No mês de Maio, foram (04) quatro processos, sendo (01) um 
de concessão de salário maternidade para a Sra. Gislaine Sirino Quemera; (01)um de concessão de aposentadoria por 
tempo de contribuição para a Sra. Marina de Lourdes Gasparino Francisco; (02) dois processos de concessão de 
aposentadoria especial de professor para a Sra Dalva Elaine Silva Moreira e Sra Silvia Helena Hernandes Estima. 
Processos  esses que após analisados ficaram aprovados sem restrições por todos os presentes; Na sequencia foi 
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foram pagos os valores de R$ 26.599,88, referente a 11 servidores em auxilio doença; R$ 1.046,43 referente a 25 
servidores que receberam Salário Família e R$ 15.423,01 referente a 06 servidoras em Salário Maternidade; No mês de 
abril 2018 foram R$ 28.317,61 referente a 19 servidores em Auxílio Doença, R$ 1.181,43 referente a 27 servidores que 
receberam Salário Família e R$17.219,28 referente a 08 servidoras em Salário Maternidade; No mês de maio foram R$ 
24.505,15 referente a 19 servidores em Auxílio Doença, R$ 1.014,72 referente a 23 servidores que receberam Salário 
Família e R$ 16.497,97 referente a 08 servidoras em Salário Maternidade; processos esses que após analisados por todos 
os presentes foram aprovados sem nenhuma restrição, ratificando assim, todos os atos praticados pela Diretoria Executiva 
e Conselho de Administração. c) Finalizando, o Presidente abriu espaço, aos conselheiros, para discussão de outros 
assuntos de interesse do Conselho. Não havendo mais nada a ser colocado pelos presentes, deu por encerrado os 
trabalhos da presente reunião e convidando todos os presentes para a próxima reunião ordinária que será em data a ser 
fixada através de convocação, solicitando a mim, Glaucia Gamboni ___________ que, após a leitura aos conselheiros 
presentes, lavrasse a presente Ata que vai assinada pelos mesmos.     
 
 

Pitangueiras/SP, 15 de junho de 2018. 
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