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ATA DA 54ª (QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – GUARUJÁ PREVIDÊNCIA 

 

 

Aos 20 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se 

ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia 

Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, 

sala 43 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de 

convocação publicado no Diário Oficial de 14 de junho de 2017, em segunda 

chamada, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), os membros do Conselho de 

Administração da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: representantes 

titulares dos servidores ativos do Poder Executivo: Alexandre Santos de 

Brito, Edler Antonio da Silva, Fernando Luiz Ventura, Roberto Jamir de Aguiar e 

Rosângela Andrade da Silveira. Representante titular dos servidores ativos 

da Câmara Municipal: Rogelio Laurindo Rodriguez. Representante titular 

dos servidores inativos: Manoel Antônio Tomaz. Representantes titulares 

da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município: 

Fábio R. A. Marques e Adalberto Ferreira da Silva. Faltas: Marcelo Tadeu do 

Nascimento e José Agnaldo Beghini de Carvalho. Convidados, convocados 

ou autorizados para que de alguma forma possam prestar 

esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: Não houve. 

Conselheiros Suplentes: não houve. SEÇÃO – I: FASE DE EXPEDIENTE 

(art. 24 do Regimento Interno): A) Verificação de quórum: o Secretário da 

Mesa iniciou os trabalhos constatando haver o quórum estabelecido pelo 

regimento para abertura da reunião; B) Leitura e aprovação da ata da 

reunião anterior: ata aprovada sem ressalvas; C) Relatório do secretário da 

mesa diretora a respeito das providências tomadas para o regular 

cumprimento das deliberações tomadas pelo conselho: entre as reuniões 

ordinárias de maio e junho de 2017 foram enviados ofícios a Diretoria da 

Guarujá Previdência – de 027 a 031, todos respondidos. D) Abertura da 
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palavra para os conselheiros que se inscreveram junto ao secretário geral 

da mesa para a discussão das matérias presentes na pauta durante a 

Ordem do Dia: todos se inscreveram. E) Abertura da palavra para relatos e 

comunicações primeiramente aos membros da Mesa Diretora e, na 

seqüência, aos conselheiros por prévia ordem de inscrição realizada 

junto ao secretário geral da mesa diretora: Fábio R. A. Marques – 

Presidente da Mesa relata que entre a última e a presente reunião ordinária 

houve encontros com o Senhor Prefeito Municipal e alguns Secretários da 

Administração Municipal, para tratar de assuntos afetos a Guarujá Previdência, 

dentre os quais a fixação de uma rotina de trabalho compreendendo os órgãos 

do Guarujá Previdência mais o governo Municipal, o enfrentamento de 

questões chave para a previdência municipal, tais como custeio do sistema, 

segurança e medicina do trabalho e política de investimentos. Fica consignado 

também que o Senhor Prefeito estaria presente nesta reunião ordinária, mas 

por questões de ordem pessoal isto não foi possível, sem embargo da 

possibilidade de se agendar uma nova oportunidade, para que o Senhor 

Prefeito Municipal esteja presente em uma das reuniões deste conselho. 

Alexandre Santos de Brito: relata o atraso na entrega do relatório da Diretoria 

Executiva, que já vem acontecendo há vários meses e que não está 

observando a uma deliberação do Conselho de Administração do ano passado. 

Rogelio Laurindo Rodriguez: Apresenta cópia a este Conselho de ofício do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à Câmara Municipal de Guarujá 

que comunica a irregularidade na contribuição patronal e dos servidores 

municipais de Guarujá ao Guarujá Previdência, nos exercícios de 2013 a 2015. 

Edler Antonio da Silva: Relata que em recente participação em palestra no 

teatro Procópio Ferreira sobre qualidade de vida e na prestação de contas na 

Câmara Municipal percebeu que os números estatísticos dos benefícios de 

auxílio-doença, inclusive dados relativos às epidemiologias, estão baseados 

aparentemente na contagem do número de pagamentos e do número de 

perícias realizadas e não de pessoas afastadas, por exemplo, no primeiro 
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quadrimestre de 2017, a previdência apresentou que haveria a soma de 550 

(quinhentos e cinqüenta) servidores em auxílio-doença, sendo que, no máximo, 

170 (cento e setenta) servidores gozaram do benefício no período. Esse fato é 

preocupante, principalmente porque o setor de Medicina do Trabalho está 

utilizando dados discrepantes repassados pela Previdência. F) EXPEDIENTES 

RECEBIDOS: acusado o recebimento do ofício de número 053/2017 – visando 

auxiliar o grupo de trabalho formado para analisar as questões atuariais; ofícios 

números 069, 060, 061, 059 e 068, respectivamente do ano 2017, da Diretora 

Presidente da Autarquia Guarujá Previdência, em respostas aos ofícios 

números 027, 028, 029, 030 e 031/2017. SEÇÃO – II: FASE DA ORDEM DO 

DIA: (arts. 25 e 26 do Regimento Interno). 1) Leitura pelo Secretário Geral da 

mesa diretora, das matérias constantes da pauta: realizada a leitura. O 

Presidente, por força regimental, deu andamento à ordem do dia; 2) Leitura do 

Relatório Mensal do Conselho Fiscal (referente ao mês de abril de 2017): a 

leitura foi dispensada por deliberação do conselho, pois foi realizada pelos 

conselheiros quando do recebimento do relatório por e-mail. O Conselheiro 

Edler Antonio da Silva: destaca que o relatório mensal da Diretoria Executiva, 

página 21, informa que todos os servidores com mais de 24 meses de 

afastamentos para tratamento de saúde e em gozo de auxílio-doença, com 

exceção de um (01), foram submetidos à avaliação pericial de aposentadoria 

por invalidez por parte dos médicos, contudo, não foram informados os 

números dos processos respectivos; 3) Apresentação do Grupo de Trabalho 

designado para tratar dos assuntos relacionados à Segurança e Medicina 

do Trabalho: Em linhas gerais o grupo elegeu como objeto de atuação o 

enfrentamento dos afastamentos dos servidores em restrição da Secretaria de 

Educação, os quais percebem auxílio doença. Em momento oportuno, o 

resultado do trabalho será engajado ao projeto desenvolvido pela ADM no 

campo da Saúde Ocupacional, o qual será encaminhado para deliberação; 4) 

Apresentação do Regimento Interno do Guarujá Previdência: foi 

apresentada a minuta do regimento para apreciação do Conselho, que deverá 
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ser entregue na próxima reunião do dia 20 de julho, que segue para 

deliberação; 5) Apresentação do relatório final do grupo de Custeio da 

Previdência Municipal: Foi apresentado e entregue o trabalho do grupo de 

Custeio, o qual será encaminhado para deliberação; 6) Deliberação para 

designação de prazo para apresentação de plano de trabalho do grupo 

indicado para tratar o déficit atuarial: proposto encaminhamento de 

expediente à Diretoria de Executiva para que agende com a máxima urgência 

reunião com os integrantes do grupo com o técnico do atuário. SEÇÃO – III: 

ASSUNTOS EXTRA PAUTA (inc. II do art. 26 do Regimento Interno): não 

houve. Assuntos gerais: 1) Não Houve. 2) Deliberações deste Conselho: 1ª- 

Deliberação da Ata do Conselho Fiscal (sobre o relatório mensal da 

Diretoria Executiva referente ao mês de abril de 2016): a) Aprovada. b) 

deliberado e aprovado que seja encaminhado expediente do Conselho de 

Administração para a Diretoria Executiva requerendo vistas para a próxima 

reunião ordinária, prevista para a data de 20 de julho de 2017, de todos os 

processos e documentos, de auxílio-doença, junta médica e aposentadoria por 

invalidez, dos segurados que há mais de dois (02) anos estão em auxílio-

doença. c) deliberado e aprovado para que sejam informados os valores de 

pagamento do auxílio doença dos primeiros 45 dias de fruição com 

responsabilidade da Prefeitura, mês a mês, a partir de setembro do ano de 

2016, até a presente data. 2) Deliberação sobre a fixação do prazo de 

entrega do relatório final do grupo de estudo do regime interno do 

Guarujá Previdência: por unanimidade fica deliberado e aprovado a 

apresentação do trabalho final na próxima reunião ordinária, dia 20 de julho. 3) 

Deliberação do Grupo de Trabalho designado para tratar dos assuntos 

relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho: foi deliberado e 

aprovado que o grupo de trabalho terá até setembro de 2017 para 

apresentação do relatório final. 4) Deliberação da apresentação do relatório 

final do grupo de Custeio da Previdência Municipal: foi deliberado e 

aprovado por unanimidade o relatório final do grupo de trabalho e estudo sobre 
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o Custeio da Previdência, com encaminhamento das respectivas cópias para o 

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, para o Sr. Secretário municipal de 

Administração, para o Conselho Fiscal do Guarujá Previdência e para a 

Diretoria Executiva do Guarujá Previdência. 5) Deliberação para designação 

de prazo para apresentação de plano de trabalho do grupo indicado para 

tratar o Déficit Atuarial: deliberado e aprovado por unanimidade o envio de 

expediente à Diretoria da Executiva, solicitando reunião entre os membros do 

grupo e o técnico do atuário. SEÇÃO – III: ASSUNTOS EXTRA PAUTA (inc. II 

do art. 26 do Regimento Interno): aprovado a alteração da data da reunião 

ordinária deste Conselho, que será transferia do dia 20 para o dia 25 de 

outubro de 2017, devendo dar ciência a Diretoria Executiva. Assuntos gerais: 

Não houve. Não havendo declarações de voto e nada mais havendo a tratar, o 

presidente deu por encerrados os trabalhos às 15h00 (quinze horas), e para 

constar eu, Roberto Jamir de Aguiar, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a 

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

pelos demais conselheiros presentes, ficando a próxima reunião ordinária 

agendada para o dia 20 de julho 2017.  

 

Guarujá, 20 de junho de 2017.  

 

 

 

 

 

Representantes Titulares da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Município. 

 

 

 

 

Fábio Renato Aguetoni Marques 

Presidente 
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Adalberto Ferreira da Silva 

 

 

 

 

Representantes Titulares dos Servidores Ativos do Poder Executivo 

 

 

 

 

Roberto Jamir de Aguiar 

Secretário da Mesa Diretora 

 

 

 

 

 

Fernando Luiz Ventura 

Vice-Presidente 

 

 

 

 

Alexandre Santos de Brito 

Conselheiro 

 

 

 

 

 

 

Edler Antonio da Silva 

Conselheiro 

 

 

 

 

 

Rosângela Andrade da Silveira 

Conselheiro 
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Representante Titular dos Servidores ativos da Câmara Municipal 

 

 

 

 

Rogelio Laurindo Rodriguez 

Conselheiro 

 

 

 

 

Representante Titular dos Servidores Inativos 

 

 

 

 

Manoel Antônio Tomaz 

Conselheiro 

 

 

 

 

 

 

 


