
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARY REALIZADA NO DIA 12 DE MARCO DE 2021 PARA A 

COMPOSICAO DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

DE JOAO RAMALHO (DIRETORIA, COMITE DE INVESTIMENTOS, CONSELHOS DELIBERATIVO E 

FISCAL)

Aos doze (12) dias do mes de margo do ano de dois mil e vinte e um, as MhOOmin nas 

dependencias do predio da Camara Municipal, situado a Rua Benedito Soares Marcondes-300, 

Municipio de Joao Ramalho Estado de Sao Paulo, conforme previa convocagao, e seguindo as 

medidas de seguranga e prevengao ao contagio e disseminagao do Coronavirus, reuniram-se 
extraordinariamente os membros da Diretoria, do Comite de Investimentos, do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal do Fundo de Previdencia Social do Municipio de Joao 

Ramalho, contando com a presenga do Prefeito Municipal Adelmo Alves, do Diretor do Fundo 

de Previdencia Ailton de Freitas Francisco, do Senhor Altemir Flavio da Silva, Assessoria Tecnica, 
e do Senhor Claudio Lucas Rodrigues Placido, Advogado representante do Fundo de 

Previdencia, foi aberta a presente reuniao sob a presidencia do Senhor Aparecido Alves Ribeiro, 
com a seguinte ordem do dia: 1) Oficializar a nova Diretoria Executiva do Fundo Municipal de 

Previdencia Social; 2) Implantagao da Previdencia Complementar; 3) Apresentar a rotina 

administrativa para pedido de beneficios junto ao Fundo de Previdencia Social; 4) Avaliagao e 

Aprovagao de Credenciamento. Dando inicio aos trabalhos, (1) foi apresentado aos presentes a 

nova Diretoria Executiva, o Senhor Aparecido Alves Ribeiro como Diretor Presidente, e a Sra. 

Mariza Barbosa como Tesoureira, conforme Portaria n? 41, de 14 de janeiro de 2021, com inicio 

de mandate em 18 de janeiro de 2021. (2) Foi explanado aos presentes a necessidade de iniciar 

o estudo para implantar a Previdencia Complementar a qual devera estar em vigor ate 19 de 
novembro de 2021, conforme Emenda Constitucional n^ 103/2019. Esse estudo devera ser 

finalizado no sentido de apresentar junto a Camara Municipal a viabilizagao para inicio da 
implantagao. (3) Foi exposto aos presentes a nova rotina de preparagao de documentos para 

pedido de beneficios. Ficou deliberado que a partir da presente data, os pedidos deverao seguir 

Instrugao disponivel na PREVJR sendo que a falta de documentagao suporte, o pedido podera 

ser indeferido. Ficou acordado ainda que antes do inicio da apuragao dos documentos suportes, 
o Departamento de Recursos Humanos devera apresentar ao Executive Municipal, situagao de 

direitos do servidor. (4) Foi exposto pelo Comite de Investimento a documentagao de 

credenciamento da gestora RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 
03.864.607/0001-08 para avaliagao e aprovagao dos membros do Conselho Deliberativo. Apos 

a avaliagao pelos membros do referido Conselho, o credenciamento fora aprovado por todos. 
Nada mais a tratar, a reuniao foi encerrada pelo tempo necessario para lavra da presente ata, 
a qual foi lida e achada de conforme e aprovada por todos, vai assinada pelos membros 

presentes na reuniao acima referida.
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Continuagao da ata da reuniao extraordinaria realizada no dia 12 de margo de 2021 para a 

composigao da nova estrutura administrativa da Previdencia Social Municipal de Joao Ramalho 

(Diretoria, Comite de Investimentos, Conselhos Deliberativo e Fiscal).
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