
ATA DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E 

FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES, PARA O 


MANDATO A PARTIR DE MAIO DE 2021. 


As Dezesseis horas e quarenta minutos do dia seis do mês de maio do ano de dois mil e vinte 
e um, na sede administrativa do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, localizado 
na Rua Sete n,o 2072( dois mil e setenta e dois), centro, nesta cidade e comarca de Jales, 
estado de São Paulo, presentes para a cerimónia de posse, o superintendente Sr. Claudir 
Balestreiro, os servidores do instituto de previdência : Jorge Paulo Guzza, Igor Santos Pimentel, 
Suely Rodrigues dos Santos e Paulo Francisco Moreira de Castro. as candidatas que foram 
eleitas através de processo eleitoral : Elaine Cristina Magri da Silva, Marisley Bercel1i 
Nascimento, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Sueva 
de Oliveira Mesquita Gonçalves e os servidores indicados pelo pOder legislativo: Luiz Antonio 
Abra e Fabio Rogerio Galan, os servidores indicados pelo poder executivo: Claudio Rodrigues 
Motta e Rosana Moraes Pivoto e presentes também na solenidade de posse o prefeito 
municipal Sr. Luiz Henriique Moreira dos Santos e a vice prefeita Marynilda de L Cavenaghi 
Nacca, tendo como ausência justificada, por problemas de saúde, a servidora Iracy Severino 
de Godoy, e tendo sido iniciado a reunião, o Sr. Claudir Balestreiro agradeceu a presença de 
todos, so licitando que a atual secretaria do conselho Rosana Moraes Pivoto que secretariasse 
também desta reunião, dizendo que esta reunião deverá ter duas partes, a primeira com a 
cerimônia de posse dos membros e em seguida, cada conselho deverá se reunir para eleger 
suas mesas diretivas. Agradeceu O apoio que tivera do antigo conselho, dizendo que com a 
Lei Complementar n,a 336/2021, foi restruturado nosso colegiada de acordo com as orientações 
da Secretaria de Previdência Social, passando de Conselho Consultivo, Dellberalivo e Fiscal, 
desmembrado em dois conselhos com funções distintas, ou seja, Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. O presidente do antigo conselho Sr. Luiz Antonio Abra, tomando a palavra agradece e 
disse da importância da presença do prefeito e vice nesta cerimônia, demonstrando o interesse 
e preocupação com O nosso instituto. que o último mandato do conselho foi de muito trabalho 
e avalia como altamente positiva a atuação dos conselheiros em defesa dos interesses do 
nosso instituto, que destaca o pape! dos novos membros, principalmente do representante do 
poder legis lativo, que já vinha fazendo um trabalho de elo com o nosso institu to, que o grande 
problema da administração municipal anterior , era o descaso com o nosso instituto. com envio 
de projetos de leis sobre carreiras de servidores para a para cãmara municipal , sem nunca ter 
nos cientificados o solicitado relatório de impactos atuariais de nosso instituto. Tomando a 
palavra o procurador jurídico de nosso instituto Sr. Igor Santos Pimentel, destaca a adequação 
dos colegiados perante as orientações da Secretaria de Previdência Social , que os conselhos 
passam a serem independentes e com funções distintas, sendo conselho Deliberativo irão 
participar diretamente nos processos decisórios e o conselho fiscal terá como função principa l 
de acompanhar e fiscalizar os atas da superintendência, seus órgãos, do comitê de 
investimentos e do Conselho deliberativo, que os conselhos deverão definir a periocidade das 
reuniões e demais aspectos de seu funcionamento, devendo as mesmas serem realizadas fora 
do horário do expediente normal, sendo esta primeira após esta cerimônia de posse, deverá 
ser presidida pelos membros com maior votação para os conselhos. ou seja, pelo Conselho 
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Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, onde deverão eleitos o presidente, vice e secretários de 
cada conselho, que conforme norma acima, o presidente do conselho deliberativo deverá ser 
entre os membros indicados pelo ente federativo , de qualquer poder, e pelo conselho fiscal 
deverá ser eleito como presidente os membros eleitos pelo processo eleitoral. A vice prefeita 
Marynilda tomando a palavra ressaltou a satisfação partilhar esse momento, pois são amigos 
de profissão e de Conselho também, pois já participou como conselheira no passado, que 
confia em todos, que parabeniza pela eleição, pela organização onde tiveram representantes 
no conselho de diversos setores da prefeitura , que tem ciência da responsabilidade e 
dificuldade na função de conselheiro, mas que deseja sucesso na administração deste 
patrimônio, que representa a vida e futuro de nossos servidores. O prefeito Luiz Henrique 
tomando a palavra parabenizou a todos os empossados e garantiu que a Prefeitura será uma 
grande parceira do IMPS de Jales, ressaltando a transparência e eficiência desta autarquia na 
administração dos recursos e na garantia dos direitos dos segurado, que o nosso instituto é 
muito em administrado, mas que tem ciência dos desafios que tanto o prefeito como os 
conselheiros terão pela frente , que os conselheiros são importantes parceiros, e que quer cada 
vez mais, estreitar nossa relações de parceria estando sempre presente. Ato continuo o 
superintendente então apresenta a Portaria Municipal n.O 383/2021, que nomeia os membros 
para comporem os Conselhos Deliberativo e Fiscal, sendo: para o Conselho Deliberativo 
(representantes dos servidores efetivos do municlpio , através de processo eleitoral) foram 
empossados os titulares Elaine Magri da Silva e Marisley Bercelli Nascimento e os suplentes 
Fabiano da Silva Phantazias e Patrícia Torres Tunes de Oliveira; (representantes dos 
servidores inativos ou pensionistas, através de processo eleiloral), a tilular Zenaide Nossa Claro 
Fernandes e o suplente Aparecido Picolin; (representanles do ente federativo, através de 
indicação do prefeito), os tilulares Iracy Severino de Godoy e Claudio Rodrigues Morta e os 
suplentes Rivelíno Rodrigues dos Santos e Silvia Carmelin e os (representantes do Poder 
Legislativo, indicado pelo presidente da Câmara Municipal), o ti tular Luiz Antonio Abra e Marco 
Antonio Zampíeri como suplente e para O Conselho Fiscal foram empossados: os 
representantes dos servidores efetivos do município, eleitos através de processo eleitoral, 
Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho (titular) ; os representantes dos servidores inativos ou 
pensionistas, eleito através de processo eleitoral, Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves (titular) 
e Hulda Cardoso de Carvalho (suplente); os representantes do ente federativo, através de 
indicação do prefeito, Rosana Moraes Pi voto (titular) e Milene Tarlão Navas Settemo (suplente) 
e os representantes do Poder Legislativo, indicados pelo presidente da Câmara Municipal, 
Fabio Rogerio Galan (titular) e Cristiane Slenico (suplente). Após assinatura de posse de lodos 
membros presentes, o superintendente abre a palavra para manifestações e não havendo, deu
se por encerrada esta primeira parte da reunião, dizendo que os conselhos deverão se reunir 
para a segunda parte desta reunião, na qual a ata destas reunião deverão ser anexadas a esta 
ata de posse, e eu __ Rosana Moraes Pi voto, secretaria interina lavrei esta presença ata que 
vai assinada por mim, pelo superintendente, servidores e membros presentes nesta reunião. 
Jales-SP, 06 de Maio de 2021, 
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