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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N " 005/2021 - PREVIM

Aos vinte e seis dias cio mês cie agosto cio ano cie dois mil e vinte e um (26.08.202 i) às sele

horas e trinta minutos (07:30) na sede Administrativa do Previm, situada na Rua Otto i.emos

Fieury n" 225 - .larciim Santa Mônica, reuniram-se os Membros do Conselho Administrativo

e cia Diretoria Fxeculiva. em reunião ordinária e conjunta, por convocação regimental.

Aberto os trabalhos pela Presidente do Conselho Administrativo. Maria cie Fátima Dutra

Romano, que agradece a presença de todos e justifica a ausência cia Conselheira Geny Maria

Vieira das Graças. A seguir a Presidente apresenta a Pauta da Ordem do Dia: em apreciação

ao processo 023/2021 cm que o segurado Lauro da Silva Marques requer Aposentadoria

Voluntária por Tempo de Contribuição, sendo encaminhado ao relator .losê Barbosa Barros:

em apreciação ao processo 02 1/2021 em que Aparecida Maria Lourenço. requer Pensão por

Morte, em virtude do íãlecimenlo de sua filha, a servidora aposentada. Valdioni Donizete

Gcxloi. .sendo encaminhado a relatora Simone Almeida da Silva, que e.xarou o parecer, sendo

apreciado, foi aprovado por unanimidade: em apreciação ao processo 013/2021 em que Darci

Pedro Bravosi. requer Pensão por Morte, em virtude do falecimento de sua esposa, a

servidora ativa. Llenir Maria de .lesus Bravosi, sendo encaminhado a Diretora de Benefícios

para emis.são de parecer: em apreciação ao processo 026/2021 em que Georgea Suppo Prado

Veiga requer Aposentadoria Lspecial de Professor, sendo apreciado, foi indeferido, diante

do não preenchimento de todos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do

benellcio previclenciário de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição na

qualidade de professora; em apreciação ao voto do relator .losé Barbosa Barros ao processo

032/2020 em que a segurada Guaraci Luiza da Silva requer Aposentadoria Voluntária Por

Tempo de Contribuição, sendo aprovado por unanimidade: em apreciação ao voto da relatora

Lilian Aparecida de Souza ao processo 09/2021 em que a segurada Aparecida Maria de

Freitas requer Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, sendo aprovado por

unanimidade.

Palavra Livre: A Advogada do Instituto. Bruna Alves de Souza, levou ao conhecimento dos

presentes a atual demanda de pedidos de Aposentadoria ITspecial (trabalho in.saliibrc) por

parte dos servidores municipais. Nesse sentido, diante da ausência de I ,ei Complementar que

regule as normas para a Aposentadoria Lspecial. os membros do Conselho decidiram por

indeferir os pedidos que chegarem neste momento, até que haja elaboração de Lei

Complementar que regulamente e discipline as normas para a concessão desta modalidade

de aposentadoria.

(.) Diretor Financeiro. Robson .lesus da Silva, informa ter participado do XIV Lncontro

.lurídico e l-inanceiro da APLPRI/M e elenca alguns pontos importantes que foram frisados

no evento:
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A necessidade de todos os membros do Conselho obterem a Certificação Financeira, sob

pena de suspensão do CRP; Foi debatido que os Municípios que não concederam a reposição

inllacionária agiram corretamente. Quanto a reposição inllacionária concedida pelo Previm.

a Conselheira Lilian Aparecida de Souza, sugere que seja realizada consulta junto ao MP

informando não se tratar de aumento salarial, mas sim de reposição inHacionária, assim

como realizou a Câmara Municipal.

O Diretor Executivo, Marcelo Alves de Freitas, informa ter enviado Ofício ao Prefeito com

modelo de Projeto de Lei para implantação da Previdência Complementar.

Presidente, Maria de Fátima Dutra Romano, solicita a verificação do "Regimento Interno do

Conselho de Administração do Previm", para que as reuniões voltem a ser realizadas
conforme estão disciplinadas.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a mim,

Simone Almeida da Silva, que lavrasse a presente ata, que após lida, se aprovada, vai

devidamente assinada por mim e pela Presidente.

Maria de Fátima Dutra Romano

Simone Almeida da Silva
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LISTA DE PRESENÇA:

CONSELHEIROS: ASSINATURA:

Maria de Fátima Dutra Romano

José Barbosa Barros

Ceny Maria Vieira das Graças

Simone Almeida da Silva

Marcelo Alves de Freitas

Lilian Aparecida de Souza

Sthefane Franco Rosa

Robson Jesus da Silva
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