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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2021 

 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 nove de junho 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 18 de junho 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. 
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B-) Relatório mensal de atividades do Conselho Fiscal, referente ao mês de maio/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 

de R$ 28,35, 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. Também frisamos que os apontamentos levados como “Secretaria de 

Administração e Finanças”, devem ser entendidos como Administração Municipal, pois, 

as diferenças aparecem em vários setores diferentes da Prefeitura. 

 

 

C-) Relatório mensal de atividades do Conselho Fiscal, referente ao mês de 

janeiro/2021. O conselheiro Fábio, fez a leitura do Relatório do Conselho Fiscal, onde este 

Conselho de Administração aprovou o mesmo por unanimidade. 

 

 

2-) Diversos: 

 

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

GRCP. Em deliberação na última reunião ordinário de maio do corrente ano, este Conselho 

de Administração entendeu “por sanado no momento a situação, a qual estaremos 

acompanhando seu andamento nas próximas reuniões”. Após 30 dias decorridos, foi 

solicitada a participação da Diretora Presidente do Jaguariúna Previdência, para a mesma 

prestar novas informações do andamento do caso, a qual não pode comparecer por estar de 

férias, sendo que a Diretora de Previdência apresentou as seguintes colocações: “A Dra. 
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Tania está em férias com retorno no dia 1°. Quanto ao andamento do CRP o mesmo venceu 

dia 27.06 (domingo) e existe 1 critério irregular referente a alíquota de 14%. Protocolos 

em andamento aguardando manifestação 23.408/2019 e 4.383/2021, para alteração da 

alíquota (processos aguardando manifestação do Município - SAF). Com relação às 

diferenças das guias por enquanto permanecem as diferenças. O Jaguarprev abriu um 

chamado junto ao GESCON (Ministério da Economia) a respeito do assunto, porém o 

mesmo encontra-se em análise.”. Com esta colocação este Conselho entende o andamento 

dos procedimentos, e solicitamos à Diretoria Executiva que busque maior celeridade junto 

à Administração Municipal dos mesmos.  

E-) Autorização para o Presidente do Conselho Administrativo assinar ofícios e 

recebimentos de documentações. O conselheiro Fábio, apresentou requerimento verbal 

aos membros do Conselho de Administração, para a autorização do Presidente do Conselho 

assinar ofícios de requerimento de informações e respostas, bem como, de recebimento de 

documentos para os órgãos da Jaguariúna Previdência, em nome de todos os membros 

deste egrégio Conselho. O requerimento foi aprovado por unanimidade. 

 

Aproveitamos este para solicitar à Diretoria Executiva para efetuar o convite ao Secretário 

de Negócios Jurídicos, para manifestação em primeiro momento, do andamento da 

alteração das leis para implantação da alíquota de 14% aos servidores municipais. 

 

A Conselheira Naflávia Dias Cintra Politano, estará assinando esta ata na próxima reunião, 

pois, encontra-se afastada para tratamento médico da Covid-19, sendo que a mesma 

participou da reunião virtual, sendo verdade e firmado por todos os demais membros neste. 
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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, 29 de junho 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  


