
ATA CMP Nº 051 

Em 15 de junho de 2021 às 10h, reuniram-se por meio do Whatsapp os membros do Conselho 

Municipal de Previdência de São Jerônimo formado pela Secretária Raquel Barros de Souza Dias, 

o Tesoureiro Matheus de Freitas Ramalho, a Presidente Carolina Azevedo Guimarães, e os 

Conselheiros Claudio Ewerton Esswein, Roselena Machado Pereira, Kelen de Azevedo Vasco e 

José Amaro Pereira. A presidente Carolina Azevedo Guimarães iniciou a reunião encaminhando 

para o conselho um resumo das sugestões de alíquotas apresentas pela empresa Gestor Um, a 

Secretária do Conselho Raquel questionou se as alíquotas de 19% têm alguma coisa a ver com o 

nosso recolhimento, e que leu no parecer do atuário de implantar alíquota suplementar, a 

presidente respondeu que os 19,88% são referentes ao passivo. Prosseguindo a presidente 

informou que as tabelas com as sugestões de planos de amortização estavam na avaliação 

atuarial pág. 30 o plano de amortização vigente, pág. 31 a sugestão 1, pág. 32 a sugestão 2, pág. 

34 a sugestão 3 e pág. 35 a sugestão 4. O conselheiro Ewerton iniciou a votação recomendou 

que mantenha o atual prazo de amortização e com as alíquotas sem a utilização do LDA, a 

Conselheira Raquel concordou e votou da mesma forma, o Conselheiro José Amaro concordou 

e votou para que fosse mantido o prazo, o Tesoureiro Matheus votou por manter o prazo, e sem 

LDA principalmente, a Conselheira Roselena concordou com o voto do Conselheiro Ewerton, a 

Conselheira Kelen votou por manter, sem LDA principalmente conforme recomendado, e a 

presidente Carolina votou de acordo com o conselheiro Ewerton e os demais conselheiros, 

considerando o que foi orientado pelos atuários Michele de Mattos Dall’Agnol e Joel Fraga na 

apresentação do Cálculo Atuarial em 14/06/2021. Questionado o Conselho se queriam que a ata 

fosse encaminhada para a Câmara de Vereadores, alguns conselheiros manifestaram-se que 

sim. Aberto para mais considerações a Gestora Administrativa Ana Beatriz Ferreira Garcia 

informou que conseguimos regularizar a situação sobre a base cadastral da Avaliação Atuarial 

de 2020 que constava como irregular no CRP e que o critério que ainda está irregular na Certidão 

de Regularidade Previdenciária - CRP, depende da Administração regularizar a alíquota dos 

servidores para 14%, o suplente Mauro questionou a partir de quando seria, para explicar aos 

seus colegas, e a gestora informou que após o projeto de lei for enviado e aprovado tem 90 dias 

para entrar em vigor. O Conselheiro Ewerton questionou se a Secretaria de Previdência teria 

aceitado o superávit, e a gestora Ana informou que o a estava irregular era o envio da Base 

Cadastral, e a gestora e presidente não estavam conseguindo encaminhar a base no formato da 

previdência para que fosse analisado pela Secretaria. Sem mais assuntos, encerrou-se a reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[09:51, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Pessoal seguem as alíquotas 

[09:51, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Para colocarmos em votação na reunião das 10h 

[09:52, 15/06/2021] Bruno Montemaggiore: Carol, depois tu me manda em word todas as atas 

que forem feitas para que eu possa colocá-las no Dair, por favor. 

[09:52, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Sim, depois te envíamos 

[09:53, 15/06/2021] Bruno Montemaggiore: certo, muito obrigado 

[09:57, 15/06/2021] Raquel Prefa: Bom dia colegas. Estou um pouco confusa.Talvez pq não 

tenha conseguido participar da reunião. 

Aquelas alíquotas ali de 19% tem alguma coisa a ver com o nosso recolhimento ? 

[09:58, 15/06/2021] Raquel Prefa: Eu li no parecer do atuario de implantar alíquota suplementar 

[10:21, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Os 19,88% são referentes ao passivo Raquel 

[10:21, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Na avaliação atuarial pág. 30 consta o plano de 

amortização vigente, pág. 31 a sugestão 1, pág. 32 a sugestão 2, pág. 34 a sugestão 3 e pág. 35 

a sugestão 4. 

[10:21, 15/06/2021] Carolina Guimarães: As tabelas 

[10:56, 15/06/2021] Ewerton: Meu voto é este: recomenda-se que mantenha o atual prazo de 

amortização e com as alíquotas sem a utilização do LDA 

[11:00, 15/06/2021] Raquel Prefa: Concordo. Meu voto �  também 

[11:02, 15/06/2021] José Amaro Conselho: Concordo sim pra que se mantenha o prazo 

[11:04, 15/06/2021] Matheus Prefa: Tbm voto por manter 

[11:05, 15/06/2021] Matheus Prefa: Sem LDA principalmente 

[11:12, 15/06/2021] Roselena Prefa: Concordo 👍 

[11:38, 15/06/2021] Kelen Prefa: Voto por manter. Sem LDA principalmente conforme 

recomendado.👍 

[11:39, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Considerando o que foi orientado pelos atuários 

Michele de Mattos Dall”Agnol e Joel Fraga na apresentação do Cálculo Atuarial em 14/06/2021, 

voto de acordo com o Conselheiro Ewerton e os demais conselheiros 

[11:39, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Mais alguma manifestação ou questionamento 

[11:40, 15/06/2021] Matheus Prefa: Por mim tudo certo 

[11:40, 15/06/2021] Matheus Prefa: 👍�  

[11:40, 15/06/2021] Kelen Prefa: Tudo ok👍 

[11:44, 15/06/2021] Raquel Prefa: Tudo certo 

[11:47, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Vocês querem que enviemos a Ata por ofício para a 

Câmara? 



[11:49, 15/06/2021] Kelen Prefa: Isso. Concordo👍 

[12:02, 15/06/2021] Raquel Prefa: Ok 

[12:04, 15/06/2021] Bruno Montemaggiore: Eu mandei opinião sem pertencer ao Conselho 

por.isto apaguei, mas sugiro mandar individual a cada vereador devido às oposições que existem 

dentro da Câmara. 

[12:05, 15/06/2021] Bruno Montemaggiore: Assim teremos a certeza de que todos irão receber 

na integralidade o que o Conselho soberano decidiu 

[13:56, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Em 15 de junho de 2021 às 10h, reuniram-se por meio 

do Whatsapp os membros do Conselho Municipal de Previdência de São Jerônimo formado pela 

Secretária Raquel......., o Tesoureiro Matheus de Freitas Ramalho, a Presidente Carolina Azevedo 

Guimarães, e os Conselheiros Claudio Ewerton Esswein, Roselena Machado Pereira, Kelen de 

Azevedo Vasco e José Amaro....... A presidente Carolina Azevedo Guimarães iniciou a reunião 

encaminhando para o conselho um resumo das sugestões de alíquotas apresentas pela empresa 

Gestor Um, a Secretária do Conselho Raquel questionou se as alíquotas de 19% têm alguma 

coisa a ver com o nosso recolhimento, e que leu no parecer do atuário de implantar alíquota 

suplementar, a presidente respondeu que os 19,88% são referentes ao passivo. Pr… 

[13:58, 15/06/2021] Carolina Guimarães: Segue a Ata para análise. Fiquem a vontade para 

sugerir acrescentar algua 

[13:58, 15/06/2021] Carolina Guimarães: algo* 

[14:01, 15/06/2021] Kelen Prefa: Boa tarde. Ok👍 

[14:01, 15/06/2021] Matheus Prefa: Tudo certo 👍�  

[14:02, 15/06/2021] José Amaro Conselho: Ok 

[14:31, 15/06/2021] Ana Beatriz Garcia: Boa tarde Conselheiros! Conseguimos regularizar a 

situação sobre a base cadastral da Avaliação Atuarial de 2020. O que está irregular na Certidão 

de Regularidade Previdenciária - CRP, depende da Administração regularizar a alíquota dos 

servidores  para 14%. 

[14:35, 15/06/2021] Kelen Prefa: 👏👏👏👍 

[14:38, 15/06/2021] Mauro Celso Conselho: Este reajuste vai valer a partir de quando? 

[14:39, 15/06/2021] Mauro Celso Conselho: Pergunto já para explicar aos colegas sobre isso 

[14:46, 15/06/2021] Ana Beatriz Garcia: Depende de quando o projeto de lei for enviado 

[14:46, 15/06/2021] Ana Beatriz Garcia: e ele tem 90 dias para entrar em vigor 

[14:47, 15/06/2021] Mauro Celso Conselho: 👍 

[15:30, 15/06/2021] Ewerton: Então aceitaram o superávit? 

(Ana responde por áudio) 

(Bruno envia áudio complementando) 

[15:59, 15/06/2021] Ewerton: Ok 👍 


