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Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, na sede do 

IPSPMP PIRAPREV reuniram-se o Senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP Piraprev e 

os membros do Conselho Fiscal, nomeados através do Decreto nº 4.815, de 11 de dezembro de 2020. 

Presentes os membros, Senhores Glauco Samuel Pavesi e Diego Andrade Soares, as Senhoras Fátima 

Cecília Starzewski Pereira e Andrea Gonçalves Rahal. A Sra. Mônica Nascimento de Souza 

Fernandes apresentou declaração da Câmara Municipal, a qual representa, justificando sua ausência 

na reunião. Presentes também a Sra. Márcia Soares da Cunha, Coordenadora Financeira, o Senhor 

Robson Adão Martins Ribeiro, Auxiliar Financeiro, a Sra. Claudia Leoncio da Silva, Coordenadora 

Administrativa e de Seguridade, e a Sra. Anna Caroline Pacelli, Auxiliar de Seguridade. Ordem do 

Dia: Apresentação do novo formato para as reuniões futuras do Conselho Fiscal e explanação quanto 

às competências dos Conselheiros conforme Lei 2.912/2017 e análise do conteúdo técnico do PPA e 

LOA. Constatada a existência legal de quórum, o senhor Gestor do Piraprev abrindo os trabalhos 

agradeceu a presença de todos, e iniciou apresentando o novo formato das reuniões dos Conselhos 

que contarão com a presença de toda equipe Piraprev, visando sanar toda e qualquer dúvida que 

possa surgir durante a análise documental. Em seguida fez a leitura das atribuições do Conselho 

Fiscal ressaltando que é necessário atentar para que as competências sigam estritamente o disposto 

na Lei 2.912/2017 para não conflitar com as atribuições do Conselho Administrativo e com a 

autonomia de Gestão do Superintendente. Em caso de dúvidas ou necessidade de detalhamento de 

algum documento, a equipe que estará presente poderá apresentar o solicitado durante a reunião, 

proporcionando aos membros um trabalho mais objetivo e consequentemente reuniões ainda mais 

produtivas e eficientes. Em seguida o Sr. Osmar faz um alerta para que os membros se preparem para 

a Certificação profissional até Dezembro/2021, quando se encerra o prazo, pois, caso contrário, 

deverão ser substituídos. O senhor Glauco informa que os servidores ativos levam a ele, como 

representante eleito, algumas questões relacionadas ao funcionamento da Autarquia, bem como 

dúvidas relacionadas a aposentadorias. Visando agilidade na prestação destas informações, mais uma 

vez a equipe se coloca à disposição para atender aos membros e aos servidores pelos canais de 

comunicação como telefone, WhatsApp, ouvidoria do site ou presencialmente. O senhor 

Superintendente informou que o setor de Seguridade está preparando pequenos vídeos informativos 

aos servidores, com o intuito de sanar as dúvidas mais comuns, de uma maneira fácil e descontraída. 

A senhora Presidente ressalta que é competência dos Conselheiros prestarem as informações 

solicitadas pelos servidores e solicita que os membros tenham clareza e certeza quanto às suas 

atribuições. Durante a leitura das atribuições o senhor Superintendente demonstrou exatamente onde 

as informações e documentos para a análise fiscal podem ser encontrados, especialmente no site do 

Instituto e no site da LDB, plataforma de assessoria de investimentos, com as explicações do senhor 

Robson. Por fim foi apresentado pelo senhor Superintendente o PPA Plano Plurianual e a LOA Lei 

Orçamentária Anual, para análise do conteúdo técnico, os quais não foram apresentados óbices para  
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encaminhamento ao Conselho Administrativo para aprovação. Não havendo mais nada a tratar por 

hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada. 

 

Piracaia, 30 de abril de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACAIA 
"Plenário Jonas Euzébio Telles" 

Piracaia, 29 de abril de 2021. 
Oficio n? 22/2021 - Presidência 

lImo. Sr., 

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para informar 
a Vossa Senhoria que a funcionária Sra. Mônica Nascimento de Souza 
Fernandes (Recepcionista), representante deste Poder Legislativo no 
Conselho Fiscal do Piraprev, não poderá comparecer a reunião ordinária, 
agendada para o próximo dia 30 de abril do ano em curso, às 8:30 horas, 
tendo em vista que, estamos com a funcionária Sra. Renata Suyama da Silva 
(Recepcionista) em período de férias regulares, e também, por se tratar de 
último dia para protocolo de matérias e documentos para a próxima Sessão 
Ordinária desta Casa de Leis. 

Solicito ainda que, a Sra. Andréa Gonçalves Rahal, Presidente do 
referido conselho seja devidamente informada. 

Para finalizar, ressalto que a referida funcionária encontra-se a 
disposição do referido conselho afim de, se orientar quanto às matérias 
constantes da referida reunião. 

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar meus 
protestos da mais alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

... ara Municipal 

limo. Sr. 

Osmar Giudice 
D.D. Superintendente do PlRAP REV 
NESTA 
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