ATA DE ASSEMBLÉIAGERALORDINARIA RELAIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRODE 2020 PARA A
COMPOSiÇÃO DA NOVA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
DE JOÃO RAMA LHO (DIRETORIA,CONSELHOSDELlBERATIVO E FISCAL)

Aos quatro dias do mês de Fevereiro de 2020,às 9:00 hrs nas dependências
Câmara

Municipal,

situado

à Rua: Benedito

Ramalho Estado de São Paulo ,cumprindo
juntamente

do prédio da

Soares Marcondes-300,Municipio

de João

Edital que fora analisado e aprovado,

enviado

com Oficio Especial às secretarias e fixados em local de costume, foi aberta sob a

presidência do Sr: Aparecido Alves Ribeiro, com a seguinte ordem do dia;l-

informações

gerais sobre o processo de escolha entre os servidores indicados pelas secretarias através de
ofícios, sendo elas : Secretaria da Educação oficio 015/2020-protocolo

08/2020;

Secretaria

Saúde oficio 005/2020-protocolo

OS/2020; Secretaria Municipal

de Planejamento

oficio interno-protocolo

Secretaria de Administração

finanças e Tributos

001/2020-protocolo
protocolo

09/2020,

06/2020;

07/2020;Secretaria
10/2020

Secretaria

Secretaria

da Agricultura

justificando

Administrativa

04/2020;

a falta

e Consultiva

de

Municipal

de Assistência

Esportes

e

Abastecimento

de servidor

Lazer

oficio

oficio

04/2020-

Especial-protocolo

e Meio ambiente oficio Especial-protocolo

para

indicação.2-

da PSMJR com l-escolha

composição dos conselhos Deliberativo

Social oficio

e obras

Composição

entre

os indicados

da

Estrutura

para a nova

e fiscal do RPPS/Jr conforme LC45 de 25 de Junho de

2019,Composição da nova Diretoria Executiva, indicação feita pelo Poder Executivo, conforme
LC 45 de 25 de Junho de 2019 Art: 68, tendo como indicadas a Sr: marina de Lima SilveiraPresidente

do fundo,

2020/2024.Dando

Sr: mariza

Barbosa-Tesoureira

do fundo

para o quadriênio

de

inicio aos trabalhos foi explicado aos presentes em linhas gerais as regras

para a eleição e escolha dos membros para a nova composição dos Conselhos deliberativo
fiscal, atendendo

a determinação

legal, foi solicitado

ao prefeito

Municipal

e

o Sr: Wagner

Mathias e ao Sr: Antonio Pereira Presidente da Câmara Municipal ( através de oficio especial)
a indicação de seus respectivos representantes,
suplente,

sendo um membro titular

que foram indicados através de ofícios respectivamente-23/2020

sequência foram eleitos pelos próprios pares os membros representantes

e um membro
e 01/2020.Na

dos servidores da

PSMJR. De modo que o Conselho Deliberativo ficou assim composto :Representante do Poder
Executivo

-Mieko

maria

Jose

Takahara

(Presidente)

,mariza

Barbosa(suplente);

Representante do Poder Legislativo-Eliza mara de Freitas Brás; Representantes dos servidores
públicos municipais

ativos-Anderson

José dos santos-Titular,Edvaldo

suplente e Osvaldo C.Cerdeirinha Junior 22 suplente;
Titular,

Veridiana

suplente;

do Carmo Rodrigues

Representantes

dos servidores

Sérgio Roberto Vanzela- Titular
ocorrida

em 13 de janeiro

do Poder executivo

Moreira

Elaine Carmela

1º suplente

públicos

conselho

através de oficio 023/2020

Inocêncio

da Silva

e Renata Cristina Ramos 22

municipais

inativos

e Euc\ides juraci Delganho suplente,

de 2020.0

pinto da Fonseca 12

e pensionistas-

eleitos em reunião

Fiscal ficou assim composto:
o Sr: Alessandro

indicação

Rodrigues-presidente

e

Melissa Amanda Ribeiro Sales- suplente;
Diego da Silva Ramos; Representantes
Deocize

Alves Ribeiro-Titular

Representante

do Poder Legislativo o Sr;

dos servidores públicos municipais ativos-

e Alessandro de Menezes Shanowsky 1º suplente e

Roberta Natani Augemeri Rosa 2º suplente. A seguir sendo que ninguém tenha feito
uso da palavra o Sr Presidente proclamou o resultado final da Assembléia, declarando
a nova composição administrativa
anos para a Diretoria

e consultiva da PSMJRpara um mandato de quatro

Executiva-2020j2024

e de dois anos de mandato

para os

Conselho Deliberativo e Fiscal-2020j2022.Foi solicitado o envio da presente ata para o
conhecimento

do EXMO SR: Wagner Mathias bem como uma cópia para o EXMO SR:

Antonio Pereira- presidente da Câmara Municipal e divulgação no site oficial da PSMJR.
Solicitou-se ainda que fosse registrada a presença do Sr: Altemir

Flávio da silva,

Assessor Técnico Administrativo

e Previdenciário que acompanhou a Assembléia Geral.

Por fim esgotados os assuntos

a Assembléia foi encerrada às 10:30 hrs. Nada mais

havendo a tratar eu Valdete A.B. Barroso Souza secretária in loko lavrei a presente a
que vai assinada pelos presentes.

•

