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lATA: 01/202~ IDATA: 06/0S/202~ 


Tipo: Presencial 


Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Matta, 

Marisley Berceli Nascimento e Zenaide Nossa Claro Fernandes 

Ausência justificada: Iracy Severino de Godoy 

Pauta: DI} Eleição da mesa diretiva do Conselho Deliberativo; 02) A,utorização para contratação 

de empresa, para fornecimento de curso online (EAD) preparatório para certificação CGRPPS ou 
ePA 10, para os conselheiros que ainda não possuem certificados bem como para a serv idora deste 
instituto Suely De Souza Rodrigues - responsâvel pelo controle interno deste instituto. 

As dezessete horas e vinte minutos do dia seis do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 

após a finalização da cerimônia de p05se dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal deste 
Instituto, reuniram-se na sala de reuniões do prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Elaine 
Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, Marisley Berceli Nascimento 
e Zenaide Nossa Claro Fernandes, com ausência da membro Iracy Severino de Godoy justificada 
por meio de atestado médico. Conforme orientação da superintendência e da procuradoria 
jurídica deste Instituto, esta reunião será presidida interinamente pela membro com maior 
votação no pleito eleitoral para este conselho, Elaine Cristina Magri da Silva, que informou sobre 
o oficio n. 2 92/2021 da superintendência, solicitando inclusão na pauta da reunião e deliberação 
das seguintes matérias: 01) ELEiÇÃO DA MESA DIRETlVA DO CONSELHO DELIBERATIVO; 02) 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE CURSO ONLlNE 

(EADII PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS OU CPA 10, PARA OS CONSELHEIROS QUE 

AINDA NÃO POSSUEM CERTIFICADOS BEM COMO PARA A SERVIDORA DESTE INSTITUTO SUELV DE 

SOUZA RODRIGUES - RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DESTE INSTITUTO. Ato continuo 

explicou que segundo a Lei Complementar n. 9 336, de 03 de março de 2021, a presidência deste 
Conselho deverá ser exercida por um dos representantes do ente federativo, de qualquer dos 
poderes, que terá o voto de qualidade, sendo o vice presidente e o secretório eleitos entre os 
membros, durante o primeiro reuniõo ordinória. Em seguida colocou em votação para que cada 
membro se manifestasse. Ao final, eleita por unanimidade, a mesa diretiva do Conselho 
Deliberativo ficou assim composta: presidente Luiz Antonio Abra, vi ce Elaine Cristina Magri da Silva 
e secretária Marisley Berceli Nascimento. Após a eleição foi discutido o segundo item da pauta e 
Elaine citou que de acordo com a Lei Complementar n.º 336, de 03 de março de 2021. os membros 
que ainda não possuem a certificação determinada pela Secretaria de Previdência Social ou 
organízado por entidade autônoma de reconhecída capaCidade técnico e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, terão o prazo de 90(noventa) dias para se certificarem. Explicou que a 
superintendência do Instituto encaminhou para análise e deliberação deste conselho, a solicitação 
de autorização de empresa para fornecimentos de curso online (EAD) preparatório para 
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empresas: 01) Criando Valor Educação Executiva com proposta para cada loguin o valor de RS 
453,34 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos); 02) Eduardo P Pinto 
Treinamento Me - CNPJ : 27.569.726/ 0001-04 apresentando proposta para cada loguin de RS 
200,00 (duzentos reais) e 03} Credito e Mercado - Educação Executiva com proposta para cada 
108uin de RS 380,00 (trezentos e oitenta reais) . Após análise e discussão pelos membros deste 
Conselho, foi colocado em votação as 3 (três) propostas que ao final teve a seguinte deliberação : 
eleita a empresa Eduardo P Pinto Treinamento Me - CNPJ: 27.569.726;0001-04 apresentando 
proposta para cada loguin de RS 200,00 (duzentos reais). Concluidos os trabalhos, a presidente 
Elaine Cristina Magri da Silva, passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência 
de manifesto, deu-se por encerrada a reunião e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente 
ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada . Jales-SP, 06{seis) de Maio do 
ano de 2021(dois mil e vinte e um). 
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