
REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JALES. 

~TA:08/20211 IDATA: 13/10/2--oll] 

Tipo: Online 

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, 

Marisley Berceli Nascimento, e Iracy Severino de Godoy e Zenaide Nossa Claro Fernandes 

eo superintendente Claudir Balestreiro. 

Pauta: I) Para analise e delibera~ao: Solicitac;:ao da superintendencia, para analise e deliberac;:ao 

da forma de apurac;:ao do valor dos im6veis para alienac;:oes, que irao constar no projeto de lei a 

ser enviado a prefeitura municipal. 

As doze horas e quarenta e dois minutos do dia treze do mes de outubro do ana de dois mil e vinte e um, 

de maneira online, atraves do aplicativo google meet, reuniram-se para uma reuniao extraordinaria, 

convocada pelo superintendente do Instituto, os seguintes membros: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz 

Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, Marisley Berceli Nascimento, Iracy Severino de Godoy e Zen aide 

Nossa Claro Fernandes. Estando todos conectados, 0 superintendente Sr. Claudir Balestreiro, tomando a 

palavra disse que convocou esta reuniao extraordinaria, para que os conselheiros possam analisar e 

deliberar ainda sobre 0 projeto de lei que na ultima reuniao deste conselho, fora deliberado para envio a 

municipalidade. Explicou que apos efetuar novas avalia~6es dos imoveis, verificou divergencias nos valores 

das avalia~6es. Por orienta~ao da procuradoria jurfdica deste Instituto resolveu marcar esta reuniao para 

decidirmos em conjunto qual valor dos imoveis deve ser considerado para venda, uma vez que houve 

divergencia nos valores das avalia~6es. A duvida seria se devemos considerar: a) 0 maior valor entre as 

avalia~6es; b) 0 valor constante no registro patrimonial deste instituto; ou c) fazer uma media dos valores 

obtidos. Ato continuo, 0 presidente compartilhou sua tela apresentando uma planilha comparativa, 

contendo todos as avalia~6es realizadas pelas imobiliarias e para exemplificar utilizou os valores 

apresentados de um dos terrenos a ser alienado para venda (item 01): Imobiliaria Globo: R$ 1.017.500,00 

(um milhao, dezessete mil e quinhentos reais); Landellmobiliaria: R$ 1.590.000,00 (um milhao, quinhentos 

e noventa mil reais) e Imobiliaria Imperial: R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais). 0 valor 

constante em nosso patrimonio e de R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais) portanto, fazendo 

a media dos valores apresentados pelas imobiliarias, obtemos 0 valor de R$ 1.269.166,67 (um milhao, 

duzentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 0 qual fica acima 

do valor registrado em patrimonio. Opinou que 0 importante, caso venhamos a efetuar as aliena~6es, e 

que os imoveis sejam comercializados em valores justos, po rem que 0 mesmo nao seja abaixo do registrado 

em patrimonio, 0 que poderia gerar preju[zos contabeis ao nosso Instituto. Citou que no ultimo processo 

de aliena~6es de imoveis deste Instituto, para apura~ao dos valores, foi considerado 0 maior valor entre, a 

media das avalia~6es e 0 valor constante no registro patrimonial. Apos ouvir as explica~6es a membro 

Zenaide, disse que em sua opiniao, considera a forma de media a mais justa. 0 membro Claudio pergunta 

ao superintende se a forma de media dos valores nao provoca risco de perca patrimonial, e em resposta, 0 

superintendente informa que nao ha este risco, po is sera considerado 0 maior valor entre a media das 
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avalla s e 0 va r constante no registro patrimonial, e se caso a media for menor, sera considerado 0 

valor do registro patrimonial. 0 presidente Luiz Antonio Abra, disse que a forma apresentada e ja utilizada 

no ultimo processo e bem segura, pois temos que nos preocupar em realiza alienac;oes com valores justos. 

Informa que estes valores sao somente para constar como base no projeto de lei, pois em sua redaC;ao 

consta que ap6s ter sido sancionado, a abertura de processo de alienac;oes destes im6veis nao precisa ser 

imediata. Reforc;ou que a superintendencia, juntamente com este conselho e auxiliada por nossa 

procuradoria juridica, ira decidir em que momenta e quais im6veis deverao ser alienados. 0 presidente 

propoe entao a votac;ao da forma de apuraC;ao dos valores que devera constar no projeto de lei. Os 

membros opinam que a melhor forma e a media entre os valores das avaliac;oes realizados pelas imobiliarias 

desde que nao fique abaixo do valor patrimonial registrado em nosso Instituto e aprovam por unanimidade 

esta proposta, sendo 0 maior valor entre a media de avaliac;oes eo constante no registro patrimonial deste 

instituto. Conclufdos os trabalhos, 0 presidente Luiz Antonio Abra, agradeceu a presen~a do 

superintendente Claudir Balestreiro e dos conselheiros e passou a palavra para quem quisesse se 

'a de manifesto, deu-se por encerrada a reuniao e eu Marisley Berceli 

a, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. 

o ana de 2021(dois mil e vinte e um). 
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