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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de dois mil e vinte às 8:30hs (oito horas e trinta

minutos), reuniram-se de forma virtual os membros do Conselho Administrativo do

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista

– IPSJBV. A Reunião contou com a participação dos seguintes conselheiros efetivos:

MARIA IZABEL FEREZIN SARES; JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO;
FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI; LUIZ ANTONIO DE
SOUZA; GABRIEL DA SILVA GOULART e CARLOS RAFAEL MOREIRA DUARTE.
Suplente presente: PAULO CESAR DANIEL DA COSTA. Contou, também com a

participação e colaboração da Diretora de Benefícios, Sra. SABRINA POVEDA VERNE.

O Presidente do Conselho, Sr. JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA, deixou

momentaneamente o Conselho para assumir interinamente a Superintendencia do

Instituto a partir de 30.03.2020, nomeado pela Portaria do Executivo nº 12.920, de 30

de março de 2020, em razão do afastamento por motivo de licença para tratamento de

saúde do Superintendente, Sr. Sérgio Venício Dragão. Os membros do Conselho,

nomeiam como Presidente do Conselho a Sra. MARIA IZABEL FEREZIN SARES,

assumindo como titular, o suplente PAULO CESAR DANIEL DA COSTA, durante a

ausência momentânea de membro efetivo do Conselho. A Presidente observando haver

quórum, iniciou a reunião com análise dos processos constantes da pauta pelos

membros, como segue: PROCESSO nº 097/2019 – ELIANA ALEIXO – Aposentadoria

voluntária com proventos integrais. Após análise, os membros do Conselho, por

unanimidade, foram favoráveis à concessão de aposentadoria com proventos integrais,

com paridade, como solicitado voluntariamente pela servidora, com base nos

documentos constantes no processo administrativo em questão, a partir de 1º (primeiro)

de maio de 2020, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

PROCESSO nº 018/2020 – LUCILEIA GASPAR SCOASSADO – Aposentadoria

voluntária com proventos integrais. Após análise, os membros do Conselho, por

unanimidade, foram favoráveis à concessão de aposentadoria com proventos integrais,

com paridade, como solicitado voluntariamente pela servidora, com base nos

documentos constantes no processo administrativo em questão, a partir de 1º (primeiro)

de maio de 2020, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

PROCESSO nº 019/2020 – MARTA MONTEMOR DIAS – Aposentadoria voluntária com

proventos integrais. Após análise, os membros do Conselho, por unanimidade, foram
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favoráveis à concessão de aposentadoria com proventos integrais, com paridade, como

solicitado voluntariamente pela servidora, com base nos documentos constantes no

processo administrativo em questão, a partir de 1º (primeiro) de maio de 2020, com

fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. PROCESSO nº
020/2020 – MARCIA RAMIRES BARBOZA – Aposentadoria voluntária com proventos

integrais. Após análise, os membros do Conselho, por unanimidade, foram favoráveis à

concessão de aposentadoria com proventos integrais, com paridade, como solicitado

voluntariamente pela servidora, com base nos documentos constantes no processo

administrativo em questão, a partir de 1º (primeiro) de maio de 2020, com fundamento

no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. PROCESSO nº 023/2020 – JOÃO
FERNANDO ALVES PALOMO – Aposentadoria voluntária com proventos integrais.

Após análise, os membros do Conselho, por unanimidade, foram favoráveis à

concessão de aposentadoria com proventos integrais, com paridade, como solicitado

voluntariamente pelo servidor, com base nos documentos constantes no processo

administrativo em questão, a partir de 1º (primeiro) de maio de 2020, com fundamento

no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. PROCESSO nº 024/2020 –
OSVALDO MURARI – Aposentadoria voluntária com proventos integrais. Após análise,

os membros do Conselho, por unanimidade, foram favoráveis à concessão de

aposentadoria com proventos integrais, com paridade, como solicitado voluntariamente

pelo servidor, com base nos documentos constantes no processo administrativo em

questão, a partir de 1º (primeiro) de maio de 2020, com fundamento no artigo 3º da

Emenda Constitucional nº 47/2005. PROCESSO nº 027/2020 – ROBERTO DE
TOLEDO ASSUMPÇÃO – Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao

tempo de contribuição. Após análise, os membros do Conselho, por unanimidade, foram

favoráveis à concessão de aposentadoria por idade ao servidor, a partir de 1º (primeiro)

de maio de 2020, nos termos do artigo 40, § 1º, III, “b”, da Constituição Federal, sem

paridade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. PROCESSO nº
2583/2020 – VALERIA CHIACCHIO – Averbação de tempo de contribuição. Após

análise os membros do Conselho, por unanimidade, foram favoráveis à averbação do

tempo líquido de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de

contribuição, excluídas as concomitâncias. PROCESSO nº 3662/2020 – ROSIMEIRE
DE FATIMA CARVALHO ZOCOLAU – Averbação de tempo de contribuição. Após

análise os membros do Conselho, por unanimidade, foram favoráveis à averbação do

tempo líquido de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de contribuição,

excluídas as concomitâncias, constante na CTC/INSS nº 19023030.1.00115/20-1, fls.
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03/05 e favoráveis à averbação do tempo líquido de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e

23 (vinte e três) dias de contribuição, excluídas as concomitâncias, conforme Certidão

de Tempo de Contribuição nº 005917-2019, emitida pelo Governo do Estado de São

Paulo – Secretaria de Estado da Educação – Diretoria de Ensino da Região de São João

da Boa Vista, fls. 06/11. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a

mesma encerrada às 9:30hs, e eu, Cleber Augusto Nicolau Leme, na qualidade de

secretário do Conselho Administrativo, anotei e digitei a presente ata que, diante da

concordância de todos, será assinada por mim e por todos os presentes. São João da

Boa Vista – SP, aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de dois mil e vinte (17/04/2020).
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Cleber - Instituto de Previdência

De: gab-doria@saojoao.sp.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 13:52
Para: Cleber - Instituto de Previdência
Assunto: Reunião - Dia 17/04/2020
Anexos: image001.png; image002.png

Cleber,

Boa tarde!

Concordo com a ata que foi posta em pauta na última reunião.

Att.

José Carlos da Silva Doria
Chefe de Gabinete
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista-SP
www.saojoao.sp.gov.br
19-3634.1081/1030
gab-doria@saojoao.sp.gov.br
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Cleber - Instituto de Previdência

De: Luiz Antonio Souza <luizantoniounifae@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 17 de abril de 2020 17:27
Para: beneficios@saojoaoprev.sp.gov.br; Cleber
Assunto: Declaração de ciência e concordância

Eu, Luiz Antonio de Souza, portador do RG: 4.830.840-7, declaro para os devidos fins, que estou ciente e de acordo com o inteiro teor da Ata da 4ª reunião
Ordinária do Conselho de Administração do IPSJBV, sessão realizada maneira “online”, por videoconferência, através do aplicativo “Skype” e, com Ata lavrada,
em 17 de abril de 2.020.

Luiz Antonio de Souza Conselheiro
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Cleber - Instituto de Previdência

De: Sindicato Prefeitura <sindprsjbv@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 17 de abril de 2020 10:13
Para: juridico1@saojoaoprev.sp.gov.br
Assunto: Ata

Bom dia Cleber !!

O presidente do Sindicato, João Henrique de Paula Consentino, membro do Conselho de Administração da São João Prev, vem respeitosamente comunicar que
concorda/aprova a leitura da ata de 17/04/2020, realizada por vídeo conferência.

Att.

João Henrique de Paula Consentino
Presidente

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.
OBRIGADO!
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Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download
automático desta imagem da Internet.

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
CNPJ: 59.032.037/0001-44
Inscrição Estadual: Isenta

Rua Oscar Janson, 03 - Centro
Cep: 13870-070

São João da Boa Vista - SP
Tel. (19) 3623-1834

SITE: www.sindicatosjbv.com.br
FANPAGE: facebook.com/sindpublisjbv/
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Cleber - Instituto de Previdência

De: Carlos Rafael <carloscrmd@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 17 de abril de 2020 09:19
Para: Cleber - Instituto de Previdência
Assunto: ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO

Estou de acordo com a Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo.

Atenciosamente,

--

Carlos Rafael Moreira Duarte
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Cleber - Instituto de Previdência

De: Cleber Leme <cl.leme@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:18
Para: Cleber - IPSJBV
Assunto: ata reunião ordinária Conselho Administrativo 17.04.2020

Na qualidade de Secretário do Conselho Administrativo do São João Prev, confirmo a elaboração e concordância com a ata da reunião ordinária, realizada por
vídeo conferência na data de 17.04.2020 à 8:30hs, após a aprovação de todos os Conselheiros participantes.
Att.
Cleber


