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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2021 

 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 

 

Ata da reunião ordinária do atual Conselho de Administração eleito em dois de dezembro 

de dois mil e vinte, do Jaguariúna Previdência, realizada no dia vinte e sete de maio de dois 

mil e vinte e um, às 14 horas, que geralmente é realizada na sala de reuniões da sede do 

Jaguariúna Previdência, localizada à Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 – Centro, 

Jaguariúna - São Paulo, foi realizada virtualmente por todos os membros neste momento 

de pandemia da Covid-19.  Estiveram presentes nesta sessão os seguintes Conselheiros: 

Representantes Eleitos dos Servidores Públicos Ativos - Titulares: Fábio Franceschini, 

Francisco de Assis Ortiz de Campos, Michel Correa Lima, Naflávia Dias Cintra Politano 

e Simone de Souza Guildin; Representante Eleita pelos Servidores Públicos Inativos: 

Suely Moreno Sperling e Representantes da Administração Pública Direta do Poder 

Executivo do Município: Secretária de Administração e Finanças, Sra. Elisanita 

Aparecida de Morais, Secretário de Governo, Sr. Valdir Parisi. O Presidente deste 

Conselho, Sr. Fábio, inicia a reunião segundo a pauta, conforme itens a seguir:  

 

1-) Documentação recebida:  

 

A-) Ata da reunião do comitê de investimentos, realizada em 25 de maio de 2021, onde 

a mesma foi lida pelo conselheiro Fábio, assim aprovada por todos os membros a ata por 

unanimidade, para aplicação imediata ao termino desta reunião. 

 

B-) Relatório mensal de atividades do Conselho Fiscal, referente ao mês de abril/2021. 

O conselheiro Fábio, fez a leitura do Relatório do Conselho Fiscal, onde este Conselho de 

Administração, assim levando a ciência deste conselho a observação de repasse a menor 
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de R$ 29,44, sendo que estas diferenças deverão ser sanadas entre a Diretoria Executiva 

do Jaguarprev e a Administração Pública, o qual deliberou por sua aprovação integral por 

unanimidade.  

 

C-) Ofício JAGUARPREV nº. 049/2021 – Diferenças nos relatórios do DRH e a 

GRCP, o conselheiro Fábio, fez a leitura do ofício supracitado, assim levando a ciência 

deste conselho da situação que pode ensejar na não renovação do Cadastro de Regularidade 

Previdenciária (CRP), o que além de trazer problemas para o processo de aposentadorias 

também afeta os repasses federais e estaduais para o município, o que neste momento de 

Pandemia é altamente prejudicial a não somente o RPPS, mas para toda a gestão municipal. 

Conforme apresentado pelo Conselheiro Administrativo e Secretário de Governo, Sr. 

Valdir Parisi em nossa reunião, na data de 24/05/2021 às 10hs, a reunião solicitada pelo 

Conselho Fiscal foi realizada entre o Depto de Recursos Humanos, Sonner (empresa que 

executa a administração do sistema de gestão da administração municipal) e Diretoria 

Executiva da Jaguarprev, sendo que a mesma culminou com o alinhamento de um 

procedimento único para a geração da Guia de Recolhimento de Contribuição 

Previdenciária (GRCP) sem inconsistências entre os sistemas nas próximas guias. 

Em deliberação este Conselho de Administração entende por sanado no momento a 

situação, a qual estaremos acompanhando seu andamento nas próximas reuniões. 

 

2-) Diversos:  

 

D-) Relatório mensal de atividades do Conselho Fiscal, referente ao mês de janeiro e 

fevereiro de 2021, este conselho administrativo ainda não recebeu as novas redações dos 

relatórios supracitado para deliberação, sendo que os apresentados anteriormente não 

foram aprovados por estre conselho administrativo. 
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E-) Autorização de divulgação dos vídeos das reuniões do Conselho de Administração 

na página do Jaguariúna Previdência, este conselho administrativo debateu o assunto e 

deliberou por não autorizar a divulgação deste material para acesso público, sendo que a 

ata de reunião é o documento oficial de manifestação deste conselho. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, eu Fabio Franceschini, Presidente, lavrei a presente ata 

que, após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 

 

Jaguariúna, 27 de maio de 2021. 

 

Conselho de Administração: 

 

Fábio Franceschini       Francisco Assis Ortiz de Campos  

 

 

Michel Correa Lima      Naflávia Dias Cintra Politano 

 

 

Simone de Souza Guildin               Valdir Parisi   

 

 

Suely Moreno Sperling      Elisanita Aparecida de Morais  


