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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO
BIRIGUIPREV,

DELIBERATIVO
REALIZADA

EM

DO
6

DE

SETEMBRO DE 2011.

Aos seis dias do mês de setembro do ano
de dois mil e onze, às nove horas, na Sala de Reuniões do Instituto
de Previdência do Município de Birigüi - BiriguiPrev, instalada na
Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi,
Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Birigui BiriguiPrev. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas
respectivas assinaturas apostas na folha n°. 38 verso, do Livro de
Presença nº. 3, os Conselheiros Asahel Vieira Cottas, Alexandre
Montibeller de Oliveira, Iládia Cristina Marin Amadio e Helio Buzzo.
Participaram Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Agente
Administrativo,

Guiomar de Souza Pazian, Superintendente,

Samuel Mussi Simão, Diretor de Benefícios e Daniel Leandro
Boccardo,

Diretora Adm.

e Financeiro.

A reunião ocorreu

excepcionalmente na terça-feira em virtude do feriado nacional ser
na primeira quarta-feira do mês, dia da semana este em que
ocorrem as reuniões do Conselho Deliberativo. Da pauta da ordem
do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros,
constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 –
Processo nº. 906/2011 – Aposentadoria por Idade de Waldete
Benassi Correa; 2 – Processo nº. 1015/2011 - Aposentadoria por
Tempo de Contribuição de Otacílio Aparecido Vieira; 3 – Processo
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nº. 976/2011 – Aposentadoria por Invalidez de José Meles da
Fonseca Neto; 4 – Processo nº. 824/2011 – Aposentadoria por
Invalidez de Roberto Braz Pontes; 5 – Processo nº. 940/2011 –
Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Rosangela Maria
Peixoto Pilizaro, que será convertida em Abono de Permanência; 6
– Processo nº. 1045/2011 – Pensão por Morte de Lauro de Almeida
à beneficiária Benedita Maria de Souza de Almeida; 7 – Processo
nº. 883/2011 – Pensão por Morte de Juliana Cristina da Silva à
beneficiária Roselei Aparecida Busto da Silva; 8 – Processo nº.
1051/2011 – Pensão por Morte de Vanda Sales dos Santos ao
beneficiário Manoel Sales dos Santos; 9 – Processo nº. 1012/2011
– Pensão por Morte de Edson Aparecido Mangiapani à beneficiária
Maria de Lourdes Polido Mangiapani; 10 – Processo nº. 677/2010 –
Revisão de Aposentadoria por Idade de Aparecido da Silva e
restituição de valores pagos indevidamente; 11 – Processo nº.
434/2011 – Indeferimento de Abono de Permanência de Antonio
Valter da Silva; 12 – Roseli de Fátima Fabrício – Informa restituição
de valor de benefício pago a maior; 13 – Informação sobre relatório
de perícias médicas realizadas em aposentados por Invalidez com
início do benefício de 2004 a 2009 com manutenção das
aposentadorias; 14 – Aprovação da Lei Orçamentária para o
exercício de 2012; 15 – Outros Assuntos. Analisados os processos,
os Conselheiros foram favoráveis às aposentadorias de Waldete
Benassi Correa, Otacílio Aparecido Vieira, José Meles da Fonseca
Neto e Roberto Braz Pontes. Favoráveis ao abono de permanência
de Rosangela Maria Peixoto Pilizaro. Favoráveis à concessão de
pensão aos beneficiários Manoel Sales dos Santos, Benedita Maria
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de Souza de Almeida, Roselei Aparecida Busto da Silva e Maria de
Lourdes Polido Mangiapani. Quanto ao indeferimento do pedido de
Abono de Permanência do segurado Antonio Valter da Silva, os
membros do conselho deliberaram por suspender a análise do
processo para data posterior, o qual será marcado uma reunião
extraordinária, se necessário. Quanto à revisão de aposentadoria
por idade e restituição dos valores pagos indevidamente ao
segurado Aparecido da Silva, o Conselho foi informado de que foi
realizada a revisão no benefício do segurado apurando-se um valor
divergente do concedido à época e cuja portaria de concessão já foi
reeditada e republicada. Quanto aos valores pagos indevidamente
deliberou o Conselho para que seja descontado nos proventos do
segurado em dez parcelas. Os membros do Conselho foram
informados de que na implantação do benefício da segurada Roseli
de Fátima Fabrício houve erro administrativo quanto ao valor a ser
pago à segurada. Tal erro foi reparado no pagamento do mês de
agosto/2011 e o valor recebido indevidamente pela segurada foi
ressarcido aos cofres do BiriguiPrev através de desconto direto no
pagamento da mesma. Aos membros do Conselho foi apresentado
o relatório das perícias médicas realizadas nos aposentados por
invalidez com início do benefício a partir do ano de 2004 a 2009
que ficará anexo na ata. Foi apresentada ao Conselho para
aprovação a Lei Orçamentária Anual para o exercício do ano de
2012 que, após análise, foi aprovada através da Resolução nº.
01/2011. Foi apresentado o controle da taxa de administração
referente ao exercício de 2011. Foi informado da reunião no dia
dezesseis de setembro às dez horas da manhã com atuário da
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GEPEV/CEF sobre estudo e análise sobre segregação de massa.
Foi informado aos membros do conselho que a Diretoria Executiva
estará disponibilizando a partir deste mês um informativo aos
segurados do BiriguiPrev. O conselho tomou conhecimento do
sistema de ouvidoria e foi recebido um elogio feito pelo Sr. Irineu
Abbade, uma sugestão e uma reclamação anônimas conforme
formulários anexos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do
Conselho declarou encerrada a presente reunião, não antes de
comunicar a próxima reunião para o dia 5 de outubro vindouro, cuja
pauta será comunicada tempestivamente a todos os membros do
Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. De todo o ocorrido,
lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos.
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