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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

MANDATO 2015/2019

Aos vinte dias e um dia do mês de dezembro do ano de dois mil e

quinze,  reuniram-se  ordinariamente  nas  dependências  da  sala  de

reuniões da sede do Guarujá Previdência, situado na Av. Adhemar de

Barros,  nº  230,  cj.  03  -  Santo  Antônio,  nesta  cidade,  em  primeira

chamada  às  08h00min  (oito  horas)  e  em  segunda  chamada  às

08h30min (oito horas e trinta minutos); onde deu-se início a trigésima

sexta (36ª) Reunião Ordinária deste Conselho, com as presenças dos

seguintes  Conselheiros  (as): Presidente:  Conceição  Aparecida  da

Fonseca Nogueira, Vice-Presidente Fernando Luiz Ventura, Secretária

Geral:  Itamara  Guerreiro  Nascimento  de  Moraes;  Conselheiros

Titulares  representantes  dos  servidores  ativos  de  nosso  município:

Alexandre Santos de Brito, Rosângela Andrade da Silveira e Valéria

Rodrigues; Conselheiro Titular representante dos servidores ativos da

Câmara  Municipal  de  nosso  município:  Rogelio  Laurindo  Rodriguez;

Conselheiro  Titular  representante  dos  servidores  inativos  de  nosso

município:  Manoel  Antônio  Tomaz  e,  Conselheiros  titulares

representantes  da  Administração  Pública  Direta,  Autárquica  e

Fundacional  do  Município: Armando  Luíz  Palmieri,  Débora  de  Lima

Lourenço e Leandro Matsumota. Faltas Justificadas: Não houve. Faltas

não Justificadas: não houve.  Convocados e/ou  pessoas  autorizados

pela Presidente que de alguma forma possam prestar esclarecimentos

pertinentes às matérias em pauta: não houve.  A Presidente iniciou os

trabalhos saudando todos os presentes exatamente às 08h30min (oito

horas e trinta minutos). Dando seguimento à sessão, a Presidente Srª.

Conceição  deliberou  de  acordo  com a  seguinte  pauta:  1-  Leitura  a



                  
                  PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

  DE GUARUJÁ

aprovação da Ata da Reunião anterior: Após a leitura da referida Ata, a

mesma  foi  aprovada  por  unanimidade.  2-  Relatório  Mensal  do

Conselho Fiscal (referente ao mês de outubro de 2.015): Após a leitura

do referido relatório feito pelo Conselho Fiscal, o Vice Presidente Sr.

Fernando Ventura, solicita informações de como está sendo feito os

cálculos para fins de pagamentos previdenciários dos pensionistas e

inativos oriundos da Lei Municipal nº. 1.212/1.975. Aproveita ainda para

informar  que  os  servidores  pensionistas  não  estão  conseguindo

imprimir  seus  respectivos  holerites.  Ele  foi  orientado  a  fazer  um

requerimento ao Guarujá Previdência, solicitando essas informações.

Após esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Relatório da Diretoria

Executiva  foi  posto  em  votação  e  aprovado  por  unanimidade.  3-

Assuntos Gerais: Feita a leitura e aprovação por unanimidade da Ata

da 18ª (décima oitava) Reunião Extraordinária deste Conselho, tendo

em  vista  sua  urgência  para  encaminhamento  ao  Ministério  da

Previdência. Oficiaremos à Diretoria Executiva do Guarujá Previdência

para que ela disponibilize os dados do resumo da folha de pagamento

para o Conselho Fiscal em suas Reuniões; conforme deliberado por

este Conselho em sua 35ª Reunião Ordinária de 21/11/2.015 (vinte e

um de novembro de dois mil e quinze). O Conselheiro Rogelio solicita

mais  uma  vez  que,  a  Autarquia  atualize  as  Atas,  Composição  dos

Conselhos,  do  Comitê  de  Investimentos,  etc.  Informa ainda  que  01

(um)  servidor  da  Câmara  Municipal  de  Guarujá  entrou  com  uma

solicitação Jurídica junto à Casa de Leis, a respeito do seu ingresso no

quadro do Guarujá Previdência. O Conselheiro Alexandre solicita saber

da Gerente de Previdência, a quantidade de servidores afastados por

mais de 02 (dois) anos, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses e, se os

mesmos estão  sendo acompanhados,  atendendo assim o  artº.  136,

seção I da Lei nº. 179/2.015. Aproveitou o momento para justificar seu
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atraso  a  esta  reunião  apresentando atestado  médico.  Não havendo

mais  declarações de  voto  e  mais  nada a  tratar,  às  10h40min.  (dez

horas  e  quarenta  e  minutos),  a  Presidente  deu  por  encerrados  os

trabalhos,  com  a  próxima  Reunião  Ordinária  agendada  para  o  dia

20/01/2.016 (vinte de janeiro de dois mil e dezesseis), às 08h00min.

(oito horas) em primeira chamada e às 08h30min. (oito horas e trinta

minutos)  em segunda chamada,  com a seguinte pauta:  1-  Leitura e

aprovação da Ata da reunião anterior; 2- Relatório Mensal do Conselho

Fiscal (referente ao mês de novembro de 2.015); 3 - Assuntos Gerais.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Itamara  Guerreiro  Nascimento  de

Moraes,  Secretária  Geral  do  Conselho  de  Administração,  lavrei  a

presente ata que após lida e aprovada,  vai  assinada por  mim, pela

Presidente e pelos demais conselheiros (as) presentes. Guarujá, vinte

e um de dezembro de dois mil e quinze (21/12/2.015).   

                                                         
          Itamara Guerreiro Nascimento de Moraes
          Secretária Geral do Conselho de Administração 

                                                      

                    

                                                                                               
                                                                                                     
Conceição Aparecida da Fonseca Nogueira
Presidente do Conselho de Administração

 Fernando Luíz Ventura
 Vice-Presidente do Conselho de Administração                          
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Alexandre Santos de Brito 
Conselheiro Representante dos Funcionários Ativos

 Rosângela Andrade da Silveira

 Conselheira Representante dos Funcionários Ativos

Valéria Rodrigues
 Conselheira Representante dos Funcionários Ativos

Rogelio Laurindo Rodriguez
Conselheiro Representante dos Funcionários Ativos da Câmara Municipal de Guarujá

Manoel Antônio Tomaz
Conselheiro Representante dos Funcionários Inativos

Armando Luís Palmieri
Conselheiro  titular  representante  da  Administração  Pública  Direta,  Autárquica  e
Fundacional

Débora de Lima Lourenço
Conselheiro  titular  representante  da  Administração  Pública  Direta,  Autárquica  e
Fundacional 

Leandro Matsumota
Conselheiro  titular  representante  da  Administração  Pública  Direta,  Autárquica  e
Fundacional 


