
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Aos dezoito dias do mês de maio de 2.012, às 10:00hs, na sede do B E R T P R E V , reuniram-se os 
membros do Conselho Administrativo do Instituto os seguintes membros: Marco Aurélio de 
Thommazo - Presidente; José Ferreira Melo Filho, José Daniel Rodrigues, Rogério Araújo Dos 
Santos, Wilson Paschoal Dos Santos, Tâmara Oganesovna Chernow, Jean Carlo Muniz, e Luiz 
Antonio Batista Simões; ausentes: Antonio Sergio De Jesus, Edla Maximiniano Ferreira, Maria Paula 
De Oliveira Leite Rollo Pontes, Eduardo Xavier Soares De Andrade e Elisabete Dos Santos Cruz; 
justificadas as ausências de Débora Maria M. Pereira De Abreu (licença), Natália Chernow (férias), 
Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou da necessidade de convocação de novos servidores já 
concursados para compor o quadro de pessoal do Instituto e explanou sobre os seguintes cargos: - 1 
-Administrador, é necessária a sua atuação para iniciar os trabalhos de organização e planejamento 
de atividades do instituto na realização de diagnóstico dos procedimentos e propor ações objetivas 
para o bom funcionamento e organização dos trabalhos; - 1 - Analista de Sistemas-TI, é necessária a 
sua atuação para atendimento a legislação de transparência assumindo imediatamente a realização 
de procedimentos de divulgação das informações a serem administradas e disponibilizadas em meio 
eletrônico assim como o administrar os sistemas de controles informatizados do instituto; - Auxiliar 
de Escritório, é necessária a sua atuação para suprir as ausências de férias e licenças dos 
servidores já atuantes assim como assumir atividades que serão desmembradas destes, melhorando 
os procedimentos internos e atendimento ao público; - Técnico Contábil, é necessária a sua atuação 
para suprir as necessidades do instituto nos serviços de contabilidade que conta com servidor cedido 
da Prefeitura, que se encontra em afastamento médico, aproveitando o momento de implantação de 
novo sistema de Contabilidade que conta com suporte da prestadora de serviço. Após explanação o 
Sr. Presidente passou a palavra aos conselheiros que aprovaram a convocação dos novos 
servidores. A seguir o Sr. Presidente explanou sobre a irregularidade do cálculo atuarial e da NIA 
junto ao MPS e está sendo regularizado, informou das novas taxas de contribuição patronal que se 
apresenta pela Empresa Exacttus, da seguinte forma: 18,38% de custo normal + 3,11% de custeio 
do Instituto + 3,42% de custeio suplementar, perfazendo umjptal de 24,91% de taxa patronal total, e 
que o conselho aprovou a correção. Nada mais a discutir^ encerra-se a reunião às 10:30hs, sendo 
lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho, / ' .^-ff fW'- - e subscrita por todos 
os presentes. y ' 

Marco Aurélio de Thommazo -

Luiz Antonio Batista Simões -

Wilson Paschoal Dos Santos -

José Daniel Rodrigues -

Rogério Araújo Dos Santos -

Tâmara Oganesovna Chernow -

Jean Carlo Muniz -


