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ATA t>A REUNIÃO ORDINÁRIA N°001/2017 - PREVIM

^os quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mi! e dezessete (14/02/2017),
às sete horas e trinta minutos (07:30) na sede Administrativa do Previm, situada na
Rua Otto Lemos Fleury n" 225 - Jardim Santa Monica, reuniram-se os Membros do
Conselho Administrativo e da Diretoria Executiva, em reunião ordinária e conjunta, por
convocação regimental. Aberto os trabalhos pela Conselheira Presidente Maria de
Fátima Dutra Romano que designa a Conselheira Rosimar Pereira Dias para ocupar a
secretaria, determinando-a que lesse as atas das reuniões extraordinárias sob números
001/2017 e 002/2017 e que após lidas foram aprovadas por unanimidade. A seguir a
Presidente apresenta a Pauta da Ordem do Dia: em apreciação ao processo 077/2016

em que a segurada Ana Lygia Alves Martins requer o benefício de Auxílio Doença, sendo
encaminhado a relatora LiUan Aparecida de Souza: em apreciação ao processo
075/2016 em que o dependente Vicente Dutra Socorro requer Pensão por Morte, sendo
encaminhado ao relator José Barbosa Barros, que exarou o seu parecer com o seguinte
voto: 'o benefício encontra-se devidamente instruído no parecerJurídico de fis. 35/37,
considerando a regularidade dos requerentes face ao amparo legal, estão plenamente
aptos a adquirirem o benefício pela aplicabilidade da lei apontada. Diante do exposto,
voto peh deferimento do pedido formulado pelo requerente. Esse é o relatório, sem
embargos de entendimento e decisão divergentes", em apreciação do processo
078/2016 em que a dependente Dirce das Graças Costa de Vasconcelos requer Pensão
por Morte, sendo encaminhado ao relator Marcelo Alves de Freitas, que exarou seu
parecer com o seguinte voto: "o benefício encontra-se devidamente instruído no
parecer Jurídico de fís. 42/44, considerando a regularidade dos requerentes face ao
amparo legal, estão plenamente aptos a adquirirem o benefício pela aplicabilidade da lei
apontada. Diante do exposto, voto peh deferimento do pedido formulado peh
requerente. Esse é o relatório, sem embargos de entendimento e decisão divergentes",
em apreciação ao processo 065/2016 em que a segurada Claudete Machado da SUva
requer aposentadoria voluntária por implemento de idade, sendo encaminhado ao
relator José Barbosa Barros.

Pahvra-Hvre: Conselheira Presidente informa que foram elaborados os Anteprojetos
de reajuste salarial do quadro administrativo do Previm e Criação do Conselho Fiscal do
Previm, ambos, dirigidos ao Prefeito Municipal, a fim de serem encaminhados à Câmara
Municipal. Informa ainda, que oportunamente será reapreciado o parcelamento das
competências 01/15 a 12/15 E 13^15 e 01/16 a 09/16, e também das competências
remanescentes 10/16 a 12/16 e 13°/16. A intenção do Senhor Prefeito é leva-las à
apreciação da Câmara Municipal. Cobra resposta urgente da Empresa Inteco através
do Sr. Rubens que resolva as inconsistências contábeis em atraso do Previm. a fim da
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liberação do CRP. Informa mais que a empresa de Assessoria Expertise pretende
ministrar um encontro com os servidores do Previm e da Prefeitura Municipal,
inicialmente, prevista para a data de 24/02. Conselheira Simone entende que é de
necessidade urgente a sistematizaçõo dos procedimentos administrativos e
previdenciários e que tem uma proposta a ser colocada em pratica. Conselheira
Presidente Maria de Fátima Dutra Romano informa aos demais conselheiros sobre o

primeiro contato formal com o Senhor Prefeito Municipal, que compareceu ao Previm
juntamente com a Secretária de Coverno Municipal Senhora Renata Cristina Rios. A
palavra foi dada a sua Excelência o Prefeito Municipal, que inicialmente abordou temas
estranhos à pauta, sendo enfático quanto a sua insatisfação e que a decretação do
mandato de um ano é para testar a confiança, manifestando ainda o fato de não ter
indicado nenhum membro da diretoria que compãe o conselho, relatando ainda, que a
diretoria alterou a data da nova composição que Seria em março de 2017. Conselheira
Fátima enaltece a presença do prefeito municipal, dizendo da necessidade de um bom
relacionamento entre a Unidade Cestora e o Ente, o que é retrucado pelo Senhor
Prefeito que disse: "Vim porque fui convocado". Conselheira Presidente discorda em
parte das colocações do senhor prefeito municipal, externando que não gostou em nada
do que viu e ouviu nesse primeiro contato, mas que vai cumprir a sua função como
Conselheira e Presidente conforme determina a Lei. Todos os demais Conselheiros

foram solidários com a presidente, sendo unanime em considerar que houve excesso de
autoridade por parte do senhor prefeito.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, determinando
a mim secretária, Rosimar Pereira Dias, que lavrasse a presente ata, que apás Hda, se
aprovada, vai devidamente assinada pela Presidente e por quem foi designado para
secretariar. Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul.

Maria de Fátima Dutra Romano

Rosimar Pereira Dias
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LISTA DE PRESENÇA:

CONSELHEIROS: ASSINATURA:

Maria de Fátima Dutra Romano

José Barbosa Barros

Jamíl Balduíno Machado

Simonc Almeida da Silva

Rosimar Pereira Dias

Marcelo Alves de Freitas

Lilian Aparecida de Souza

Sthcfane Franco Rosa
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