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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO

CONSELHO

BIRIGUIPREV,

DELIBERATIVO

REALIZADA

EM

5

DO
DE

OUTUBRO DE 2011.

Aos cinco dias do mês de outubro 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°. 39 verso, do Livro de
Presença nº. 3, os Conselheiros Asahel Vieira Cottas, Alexandre
Montibeller de Oliveira, Joicileni Garcia Andreoli, Helio Buzzo e
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José Laudelírio Bertucci. Participaram Guiomar de Souza Pazian,
Superintendente, Samuel Mussi Simão, Diretor de Benefícios e
Daniel Leandro Boccardo, Diretor Adm. e Financeiro. Da pauta da
ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores
Conselheiros,

constavam

os

seguintes

assuntos

a

serem

analisados: 1 – Processo nº. 1033/2011 – Aposentadoria por Idade
de Helena Jacinto Hipólito; 2 – Processo nº. 1014/2011 Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Ana Maria da Silva; 3
– Processo nº. 979/2011 – Aposentadoria por Tempo de
Contribuição de Terezinha do Carmo Melchior; 4 – Processo nº.
1128/2011 – Aposentadoria Compulsória de José Edivar de
Alencar; 5 – Processo nº. 870/2011 – Aposentadoria por Tempo de
Contribuição de Luzia de Fátima Zamai Ribeiro, que será convertida
em Abono de Permanência; 6 – Processo nº. 846/2011 –
Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Terezinha de Fátima
Fortin, que será convertida em Abono de Permanência; 7 –
Processo nº. 1111/2011 – Revisão de Aposentadoria de Alcides
Mafisolli; 8- Outros Assuntos. O processo de n° 846/2011 foi
retirado da pauta devido à falta de documentação e o processo de
n° 1111/2011 foi retirado da pauta em razão da complexidade do
caso (a documentação não chegou a tempo para análise). Foi
incluído na pauta o processo nº. 977/2011 Aposentadoria por Idade
de Lourdes Coletti Garcia. Foram também incluídos na pauta os
processos de revisão e restituição de valores n°. 5737/1997 de
Pedro Furlan, nº.3826/2000 de Valdir Donegá, nº. 12761/1997 de
Vicente Nardin, nº. 15843/1998 de Valdo Pereira e nº. 735/2009 de
Pedro Gonçalves. Foram incluídos também o processo de
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aposentadoria por idade e pagamento de contribuições nº.145/2011
de Germano Machado e o processo de Abono de Permanência e
pagamento de contribuições nº. 434/2011 de Antonio Valter da
Silva. Analisados os processos, os Conselheiros foram favoráveis
às aposentadorias de Helena Jacinto Hipólito, Ana Maria da Silva,
Terezinha do Carmo Melchior e Jose Edivar de Alencar. Favoráveis
ao abono de permanência de Luzia de Fátima Zamai Ribeiro.
Quanto às revisões de Aposentadoria dos pedreiros Pedro Furlan,
Valdir Donegá, Vicente Nardin, Valdo Pereira e Pedro Gonçalves o
Conselho deliberou favoravelmente devendo o pagamento ser
realizado em parcela única, no mês de outubro/2011. Quanto ao
processo nº 434/2011 de Antonio Valter da Silva o conselho
deliberou pelo deferimento do pedido de Abono de permanência a
partir de 28/11/2011, desde que seja exigido do segurado o valor
das contribuições previdenciárias correspondentes aos meses em
que esteve em inatividade por aposentadoria ao depois revogada
por irregularidade da concessão. O valor das contribuições poderá
ser recolhido aos cofres do BiriguiPrev em até 9 (nove) parcelas,
atualizadas monetariamente e com os juros devidos (vide Processo
nº 937/2005). Quanto ao processo nº. 145/2011 de Germano
Machado o conselho deliberou por adiá-lo até a próxima reunião
ordinária, prevista para 9 de novembro de 2.011, para que seja
procedida diligência pela Diretoria Executiva, visando esclarecer a
questão da contribuição previdenciária relativa ao período em que o
servidor esteve afastado por demissão e o seu reingresso no
serviço público em de decorrência de decisão judicial. O conselho
tomou conhecimento de que não houve nenhuma reclamação nem
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sugestão do sistema de ouvidoria. Foi apresentado o controle da
taxa de administração referente ao mês de setembro de 2011. O
conselho tomou conhecimento que se encontra aberta concorrência
pública para negociação da folha de pagamento dos segurados.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou
encerrada a presente reunião, não antes de comunicar a próxima
reunião para o dia 9 de novembro 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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