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No dia 28 de junho, você deve vo-
tar para escolher os novos mem-
bros dos Conselhos Administrativo 
e Fiscal do IPREJAN – Instituto de 
Previdência Municipal de Jandira 
“Onício de Brito Vilas Boas”.

Serão eleitos para cada Conselho, 
os candidatos com maior núme-
ro de votos, permanecendo como 
suplentes os candidatos subse-
qüentes, até o número de cargos 
respectivos, tomando posse no dia 
22/07/2022.

Conforme Decreto Nº 4.534 de 13 
de maio de 2.022, a eleição será 
realizada APENAS no Auditório do 
novo Paço Municipal, na Rua Elton 
Silva, número 14, e você servidor 
municipal tem direito a sair de sua 

repartição e dirigir-se ao local da 
eleição para votar.

Não esqueça de analisar as pro-
postas e quem são seus candida-
tos. Nas páginas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
apresentamos o currículo de cada 
um.

A apuração dos votos será realiza-
da no dia 28 de junho, terça-feira, 
a partir das 18h00min na sede do 
IPREJAN, na rua Henrique Dias, 
nº. 433, Vila Anita Costa, Jandira.

Valorize o fato de a administração 
do IPREJAN estar nas mãos do 
funcionalismo. Estará enquanto 
você participar!

ATÉ AS ELEIÇÕES!

Para votar será necessário apresentar um docu-
mento de identifi cação, contendo foto e número do 
CPF, podendo ser: 

• Carteira de identidade RG emitida por órgãos 
de identifi cação;
• Carteira de Trabalho e Previdência Social - 
CTPS;
• Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
• Carteira de identidade profi ssional expedida 
por órgãos fi scalizadores de exercício de profi ssão 
regulamentada (OAB, CRC, CRM, CRA, CREA etc);
• Carteiras funcionais emitidas por órgãos pú-
blicos;
• Documento de identifi cação militar;
• Passaporte.

DEVEM VOTAR APENAS OS 
SERVIDORES EFETIVOS.

NÃO PODEM VOTAR OS 
SERVIDORES CONTRATADOS 

OU COMISSIONADOS.

?
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Servidor efetivo da 
Prefeitura Municipal de 
Jandira, desde setem-

bro de 2.003, há quase 
19 anos exerço o cargo 

de GUARDA CIVIL MUNI-
CIPAL. Sou casado e tenho 

uma fi lha. Estou no último semestre do 
curso de Direito e fui eleito pelos servido-
res municipais para membro do Conselho 
Administrativo de 2009/2011 e 2011/2013 
e pelo fi scal 2013/2015, participei no co-
mitê de investimento. Minhas principais 
propostas será: cumprir o verdadeiro papel 
do conselheiro, acompanhar, participar de 
políticas estratégicas da gestão do instituto, 
lutar pelo equilíbrio atuarial, vou lutar para 
que o Superintendente (Diretor Executivo) 
do Instituto seja servidor efetivo da Pre-
feitura Municipal (luta antiga), defender os 
interesses do instituto acima de tudo, com 
legalidade, impessoalidade e transparên-
cia, visando à defi nição do plano de custeio 
que garantirá os recursos previdenciários 
necessários ao fi nanciamento do plano de 
benefícios. Não esqueça que nosso futuro 
está nas nossas aposentadorias, para que 
possamos contar com uma vida tranquila. 
Conto com sua confi ança, com seu voto e 
com a sua participação. 

AMARO DA G.C.M.

AMARO FERREIRA 
DE SOUZA

Servidor público municipal concursado des-
de 2004 no cargo de Monitor de Educação 
Infantil, atuando até 2012 no cargo de mo-
nitor. 
De 2013 a 2015 fui Encarregado do Almo-
xarifado Central e de 2017 até a presente 
data sou responsável pela Logística da Me-
renda Escolar.

Como servidor público faço parte do Con-
selho do Fundeb e do Conselho de Alimen-
tação Escolar, faço parte também do Sin-
trap (Sindicato dos Funcionários Públicos) 
e sou Conselheiro eleito do IPREJAN.

Tenho me preparado participando de cursos 
e palestras, para desempenhar meu papel  
fi scalizador e contribuindo para gestão pú-
blica municipal, e para dar continuidade ao 
meu trabalho peço seu voto, pois EU IREI 
REPRESENTAR OS SERVIDORES e não 
o Prefeito.

ERNESTO 
DA EDUCAÇÃO

ERNESTO DE 
JESUS ANDRADE

Servidor público municipal concursado des-
de 2019 no cargo de Motorista.

Trabalho na Secretaria da Saúde na função 
de motorista no setor de vigilância sanitária 
Venho pedir seu voto para poder contribuir 
com nosso Iprejan como conselheiro admi-
nistrativo.

DUDUZÃO 
DA SAÚDE

EDUARDO 
RAMOS ALVES

Servidor público municipal concursado des-
de 2004 no cargo de Segurança Escolar, 
hoje trabalho na Emeb Francisco Tavares 
de Oliveira. Estou cursando pedagogia, de-
senvolvendo e auxiliando no bem estar da 
unidade escolar, dos alunos e no bom rela-
cionamento da comunidade.

Venho pedir seu voto, espero contar com 
apoio dos servidores para que, se eleito for, 
poder contribuir ainda mais nesta nova ex-
periência profi ssional. Desde já, agradeço 
a todos que confi arem em mim. Muito obri-
gado.

TIO ZÉ DO 
FRANCISCO TAVARES

JOSÉ DE ALMEIDA

Servidor efetivo da Prefeitura Municipal de 
Jandira, desde março de 2.003. Atuo há 19 
anos em defesa do servidor publico de Jan-
dira. 
Em 2003 fui eleito pelos servidores para ser 
Membro do CME – Conselho Municipal da 
Educação. Em 2007 fui eleito para repre-
sentar os servidores técnicos no FUNDEB, 
fui eleito também por dois mandatos con-
secutivos ao IPREJAN, tendo uma atua-
ção participativa e questionadora, assumi 
a Diretoria Administrativa da educação em 
2017 ate 2020. 
Hoje,  como professor da rede de ensino 
de Jandira, me coloco para assumir esta 
responsabilidade de defender nosso RPPS 
– Regime Próprio de Previdência Social 
(IPREJAN).  Minha principal proposta é 
fi scalizar o IPREJAN e torná-lo mais aces-
sível aos funcionários que não dispõe de 
tempo para ter informações sobre o Institu-
to.  Espero ser eleito para o Conselho Ad-
ministrativo desta vez para fi scalizar, lutar e 
defender mais uma vez nosso RPPS.

ZÉ HENRIQUE 
FORA TODOS!

JOSÉ HENRIQUE 
CAMPOS DA SILVA

Professora da rede Municipal de Ensino de 
Jandira, desde 1993.
Exerceu função de Direção de Escola por 
10 anos, de 2010 a 2020.
Exerceu função de Supervisora de Ensino 
em 2021.

Atualmente exerce a função de Diretora Ad-
ministrativa da Educação de Jandira.

Peço seu voto para o Conselho Administra-
tivo,  minhas propostas são:
Acompanhar os recolhimentos das contri-
buições, auxiliar a administração da supe-
rintendência,  garantir a transparência dos 
atos institucionais  e zelar pelos interesses 
dos servidores públicos do Município de 
Jandira.

PROFª JOSIANE

JOSIANE SILVA 
BISPO DE 
ALMEIDA

CANDIDATOS 
CONSELHO ADMINISTRATIVO
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ONDE VOTAR:
Auditório do novo Paço Municipal, na Rua Elton Silva, número 14 
Jardim São Luíz, Jandira. (Em frente ao SENAI)

Sou servidora efetiva da Prefeitura Muni-
cipal de Jandira, concursada em 2013 no 
cargo de Professora de Educação Física. 
Trabalho com Educação Infantil e Ensino 
Fundamental e ao longo dos meus 9 anos 
de rede já atuei como coordenadora pe-
dagógica e diretora escolar. Hoje atuo nas 
EMEBs Ver. Edison Alves dos Santos, Ma-
riano Marcelino e Manoel Nascimento, além 
de participar de conselhos e comissões im-
portantes voltados à Educação Municipal. 

Meu olhar como servidora pública sempre 
foi atuar com muita humildade e acima de 
tudo honestidade. Não sou ligada a nenhum 
partido político e nenhum governo, estou do 
lado do Servidor Público. Como conselhei-
ra, vou contribuir com meus conhecimentos 
para deliberar e fi scalizar da melhor forma, 
sempre a favor do Servidor. Para isso conto 
com seu voto!

PROFª GISELE SALES

GISELE SALES 
ALMEIDA RIBEIRO 

Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de 
Jandira, concursada desde 2.004 no cargo 
de Assistente de Tributos e Rendas. Tenho 
51 anos, sou casada e tenho 2 fi lhos. Sem-
pre atuei na Secretaria Municipal da Recei-
ta. Atualmente estou na Divisão de Alvará 
de Funcionamento e Auto de Infração (DA-
FAI).  Nos anos anteriores trabalhei no se-
tor de Tributos, fazendo a isenção de IPTU.

Hoje faço parte do Conselho Fiscal do 
IPREJAN. Estou no meu segundo mandato 
e tenho me preparado para a certifi cação 
exigida pelos órgãos fi scalizadores, tendo 
como formação acadêmica em Técnico em 
Contabilidade, Bacharelado em Adminis-
tração, Pós-graduação em Gestão Pública, 
Pós-graduação em Direito administrativo, 
MBA Executivo em Gestão Bancária CPA 
20 e MBA em Contabilidade.

GLEY

GLEY DE OLIVEIRA 
BORGES

Servidora  efetiva da Prefeitura Municipal 
de Jandira, concursada em 2004 no cargo 
de Professora de Educação Básica I.  

Atuei como Coordenadora, Diretora, Super-
visora e Diretora Pedagógica, voltei para a 
Creche e estou  na EMEB Alexandre Souza 
Rocha.

Hoje faço parte do Conselho Fiscal do Ipre-
jan e venho me preparado com cursos para 
desempenhar meu papel como conselheira 
e defender os interesses dos servidores de 
Jandira.

JACKYÊ - CRECHE

JAQUELINE 
GONÇALVES DA 
COSTA

Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de 
Jandira, concursada em 2018 no cargo de 
Enfermeira do Sistema Municipal da Saú-
de, desde então tenho atuado na rede de 
atenção básica, sendo responsável técnica 
de algumas UBS, enfermeira responsável 
técnica pela UPA e atualmente enfermeira 
da secretaria municipal de saúde atuando 
no departamento de convênios.

Venho pedir seu voto para representa-lo 
junto ao IPREJAN, prezando pela transpa-
rência, fi scalizando as atividades da nossa 
previdência e representando a saúde e to-
dos os servidores de Jandira.

JULIANE 
ENFERMEIRA

JULIANE 
PEREIRA CRUZ 
DA SILVA

CANDIDATOS 
CONSELHO ADMINISTRATIVO

ELEIÇÃO DOS CONSELHOS 
ADMINISTRATIVO E FISCAL

Conforme Decreto Nº 4.534 de 13/05/2.022, o 
voto será em CÉDULA, na qual constará os no-
mes de todos os candidatos em ordem alfabética 
aos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Você poderá votar em ATÉ 5 CANDIDATOS ao 
CONSELHO ADMINISTRATIVO, assinalando na 
cédula sua escolha. ATENÇÃO: se você assinalar 
mais de 5 candidatos para o Conselho Adminis-
trativo seu voto será considerado inválido, e não 
serão computados a nenhum candidato, caso, 
queiram poderá votar em menos candidatos.

Você poderá votar em ATÉ 3 CANDIDATOS ao 
CONSELHO FISCAL, assinalando na cédula sua 
escolha. ATENÇÃO: se você assinalar mais de 3 
candidatos para o Conselho Fiscal seu voto será 
considerado inválido, e não serão computados a 
nenhum candidato, caso, queiram poderá votar 
em menos candidatos.

Veja o modelo de cédula que receberá para vota-
ção na página 5.

Comissão Eleitoral:
A Comissão Eleitoral nomeada pelo Decreto nº. 
4.534 de 13 de maio de 2.022, é composta pelos 
seguintes servidores:

Representantes da Prefeitura do Município de 
Jandira

- Priscila Silveira dos Santos
- Danielle Pereira da Silva

Representante da Câmara Municipal de Jandira

- Márcio Ribeiro Soares
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Sou servidora efetiva na Prefeitura Munici-
pal de Jandira desde 1996.
Minha atuação profi ssional vai da Educa-
ção Especial, onde comecei minha carreira 
nesta rede até a Gestão Escolar, ao qual 
atuei por 12 anos como Coordenadora de 
Educação Inclusiva do Município, Vice-dire-
tora Escolar e Diretora Escolar. Hoje atuo 
como professora do Ensino Fundamental 
I. Durante toda minha trajetória na Educa-
ção sempre fui estudante, buscando atua-
lização e formação continuada para melhor 
oferecer aos alunos uma educação de qua-
lidade, no que compete a minha atuação. 
Busco contribuir na aprendizagem dos es-
tudantes apresentando uma educação hu-
manitária, democrática e refl exiva.
Sou candidata ao Conselho Administrativo.  
Com minha experiência profi ssional, pre-
tendo contribuir  na administração dos re-
cursos geridos pelo IPREJAN, deliberando 
e fi scalizando com um olhar no coletivo e 
nos interesses dos contribuintes e seus de-
pendentes. Para isso, conto com seu Voto!

PROFESSORA 
ROSE MAIA

ROSEMEIRE 
FERREIRA MAIA 
DE OLIVEIRA

CANDIDATOS 
CONSELHO ADMINISTRATIVO

Sou servidora efetiva da Prefeitura Munici-
pal de Jandira, concursada em 2011 no car-
go de Assistente Social, função que desem-
penho pela  Secretaria de Desenvolvimento 
Social e desde o ano de 2018  estou  coor-
denadora do CRAS Figueirão.  Meu propo-
sito em equipe é viabilizar  os direitos  da 
população e seu acesso as politicas sociais 
, como saúde, a educação, a previdência 
social, a habitação, a assistência  social e 
a cultura.

Como candidata do conselho administrati-
vo, junto com os demais conselheiros,  pre-
tendo auxiliar na elaboração de  proposta, 
que venha  favorecer nos  servidores pú-
blicos garantir, zelar, manter princípios, di-
retrizes   do Instituto de Previdência Social 
(Iprejan).

LUCIANA 
ASSISTENTE SOCIAL

LUCIANA SANTANA 
RODRIGUES

Tenho 51 anos, servi-
dora efetiva da Prefeitu-

ra Municipal de Jandira, 
concursada em 1998 no 

cargo de Professora de Edu-
cação Básica I. Desde 2009 

atuo como Coordenadora do Polo da Uni-
versidade Aberta do Brasil – Polo UAB – 
Jandira, modalidade de Ensino Superior, 
formação de professores e funcionários 
públicos.
Sou graduada em Pedagogia e Direito, pós-
-graduada em Psicopedagogia, cursos de 
extensão acadêmica em Mediação e Con-
ciliação, Gestão Pública, direito tributário, 
gestão em educação a distância e docência 
em ensino superior.
Já atuei como coordenadora pedagógica, 
diretora de escola, supervisora de ensino, 
Presidente do Conselho Municipal de Edu-
cação, Membro do Conselho do Fundeb, 
Membro do Conselho de Alimentação Es-
colar, Presidente do Fórum Estadual de Co-
ordenadores de Polo e Mediadora e Conci-
liadora nos CEJUSC.

LUCIANE CAMBUIM

LUCIANE SANDRA 
CAMBUIM

PROFESSORA 
LEDA

LEDA PEREIRA 
DOS SANTOS

Entrei como contratada 
na Prefeitura Municipal de 
Jandira em1983.  Em 1990 

prestei o primeiro concurso 
público da cidade e fui aprova-

da em terceiro lugar. Tomei posse 
n o cargo como professora de Educação 
Infantil. Trabalhei quinze anos e em 1996, com a 
municipalização do Ensino passei  a ser professo-
ra de Ensino Fundamental e exerci outros funções  
na Educação. Aposentada pelo IPREJAN por tem-
po de contribuição em 2014. Em minha atuação 
profi ssional desde a Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental  em escolas municipais, seja como 
professora ou gestora, desenvolvi um trabalho fo-
cado no aprendizado dos alunos, no trabalho em 
equipe e com qualidade no atendimento das me-
tas estabelecidas a  mim confi adas, visando am-
pliar ainda mais conhecimentos para construção 
de saberes plenos e efi cazes numa Educação que 
fosse transformadora. Minhas propostas como 
conselheira: conhecer e contribuir com  respon-
sabilidade para o fortalecimento da boa gestão na 
política de investimentos, orçamento anual ,con-
tratação de consultoria, instituições fi nanceiras, 
licitações e regulamentos internos, sobre benefí-
cios e serviços. Garantir a transparência dos atos 
constitucionais . Zelar pelos interesses dos Servi-
dores Públicos  do município de Jandira.

Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de 
Jandira, concursada desde 2004 no cargo 
de Secretário Escolar. 
Sempre atuei na Secretaria Municipal de 
Educação, já desenvolvi meus trabalhos 
nas Unidades Escolares EMEB Ayrton Sen-
na e EMEB Moisés Cândido Vieira e atual-
mente exerço o cargo de chefe administra-
tivo na Secretaria da Educação.

Venho pedir seu voto para representá-lo 
junto ao IPREJAN, no Conselho Adminis-
trativo. Participei de cursos de capacita-
ção e palestras  previdenciária, onde pude 
qualifi car ainda mais o exercício de mi-
nhas funções, o conhecimento de minhas 
responsabilidades, ter noções básicas de 
investimentos,  manter  tomadas de deci-
sões, o direcionamento estratégico de acor-
do com os principais interesses do servidor 
público como um todo e proteger nosso pa-
trimônio.

RAQUEL 
DA EDUCAÇÃO

RAQUEL LUCAS 
LEITE

Servidor efetivo da 
Prefeitura Municipal de 

Jandira desde Janeiro 
de 2004, no cargo de 

Secretário Escolar, atuei 
como secretário escolar nas 

EMEBs Dó Ré Mi (hoje com nova deno-
minação Eng. Leonel de Moura Brizola), 
EMEB Mariano Marcelino Nascimento e 
EMEB Monteiro Lobato e desde 2011 tenho 
atuado na Secretaria de Educação desem-
penhando minhas funções no Departamen-
to da Educação Básica contribuindo com a 
atribuição de classes e aulas aos professo-
res da rede municipal.
Faço parte do Conselho Fiscal do Iprejan, 
eleito pelos servidores municipais, e desde 
então venho me preparando, fazendo cur-
sos e palestras voltados à área previden-
ciária, adquirindo conhecimento para de-
sempenhar meu papel como Conselheiro 
e fi scalizar nosso patrimônio e de nossos 
dependentes, e para isso, conto com seu 
voto. 
“Envolver-se na política é uma obrigação 
para o cristão. Nós cristãos não podemos 
nos fazer como Pilatos e lavar as mãos, 
não podemos!” Papa Francisco.

REINALDO VENUTO 
DA EDUCAÇÃO

REINALDO 
ELEOTÉRIO 
VENUTO
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CANDIDATOS PARA 
O CONSELHO 
ADMINISTRATIVO5ESCOLHA

CANDIDATOS 
CONSELHO ADMINISTRATIVO

CANDIDATOS 
CONSELHO ADMINISTRATIVO

Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de 
Jandira, concursada desde 1.990 no car-
go de Supervisora de Expediente. Forma-
da desde 1.997 em Psicologia e atuei na 
área até o ano de 2019 junto à Secretaria 
de Saúde, Indústria e Comercio e de Ação 
social respectivamente.
Fui eleita para fazer parte do Conselho 
Administrativo do Instituto em 2014, sen-
do reeleita em 2016. Hoje, faço parte do 
Conselho Fiscal eleita pelos meus pares 
servidores, onde durante três anos pude 
fi scalizar e zelar pelo nosso futuro. Durante 
3 mandatos pude conhecer melhor sobre o 
nosso Instituto de Regime Próprio de Previ-
dência Social (IPREJAN), e me sinto capa-
citada e sufi cientemente responsável para 
representar Administrativamente cada um 
de vocês Servidores.
Quero voltar a atuar no Conselho Adminis-
trativo e poder continuar lutando, defenden-
do e zelando pelo nosso património.  Para 
isso, conto com seu voto!.
Vote com Consciência!

SONINHA 
PSICÓLOGA

SONIA CRISTINA 
DA COSTA SOUZA

*Lotada atualmente 
no setor de 
CONTABILIDADE

Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de 
Jandira, concursada desde 2003 no cargo 
de Psicóloga. Sempre atuei na Secretaria 
Municipal da Saúde, sendo que entre 2001 
a 2005 trabalhei no Centro de Apoio à Esti-
mulação Neurológica (CAEN e CRH). Entre 
2005 a 2008 atuei como Coordenadora de 
Saúde Mental; em 2009 a 2012, fi z atendi-
mentos Clínicos nas UBS Analândia e UBS 
Sagrado Coração, entre 2013 a 2019 nas 
UBS Gabriela, e a partir de 2014 atuo nas 
UBS Gabriela e UBS Fátima. Hoje sou Psi-
cóloga Assistente na Coordenação Técnica 
de Saúde Mental junto à Secretaria Munici-
pal da Saúde.

SANDRA 
PSICÓLOGA 

MARIA SANDRA 
PEREIRA DE PAULA

Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de 
Jandira, concursada desde 2004 no cargo 
de Ofi cial de Escola.

Sempre atuei em escolas publicas na parte 
administrativa. No Conselho Administrativo 
do IPREJAN, estarei de  olhos bem abertos 
aos nossos direitos,  para isso conto com 
seu voto!

PEDRINA
BARAUNA

PEDRINA BARAUNA 
ANDRADE

Sou servidor efetivo do 
IPREJAN no cargo de 
Contador Previdenciário. 

Moro em Jandira há 48 
anos. Sou graduado em Ci-

ências Contábeis e bacharel 
em Direito. Desde 2001 atuo na 

área pública. Em maio de 2.001 assumi a Se-
cretaria de Administração, onde fui responsável 
pela condução técnica da Reforma Administrativa 
implementada pela Lei nº 1373, que estabeleceu 
nova estrutura administrativa, que reorganizou 
o quadro de pessoal e regulamentou o plano de 
carreira com bases na evolução por classes e ní-
veis dispositivo que vigora até os dias de hoje. 
Também fui o responsável pela condução téc-
nica do primeiro Estatuto do Magistério Munici-
pal implementado pela Lei nº 1374. Atuei por 8 
anos como DIRIGENTE do IPREJAN no período 
de 2001 a 2009. Neste período fui responsável 
por toda implementação do IPREJAN enquanto 
AUTARQUIA MUNICIPAL. Precisamos continuar 
construindo uma previdência municipal FORTE, 
combatendo eventuais INTERFERÊNCIAS equi-
vocadas que coloquem em riscos seus pilares 
de GESTÃO JUSTA E EQUILIBRADAS. Assim, 
se vocês, meus parceiros SERVIDORES PÚ-
BLICOS, entenderem que posso contribuir para 
o crescimento do IPREJAN na condição de seu 
REPRESENTANTE, me coloco a disposição para 
receber seu VOTO. OBRIGADO!

OTÁVIO

OTÁVIO GOMES 
PEREIRA FILHO

                                    Assinale com um X em até                     Assinale com um X em até
                        05 (cinco) candidatos para o         03 (três) candidatos para o 
                       CONSELHO ADMINISTRATIVO         CONSELHO  FISCAL
                                         do  IPREJAN 2.022                        do  IPREJAN .2022

               
    (nome)                                (nome)

                            (nome)                                                2.       (nome)
                         

    (nome)                       (nome)
                               

    (nome)                                                            (nome)
      

    (nome) (nome)

     (nome) (nome)

     (nome) (nome)

     (nome) (nome)

     (nome) (nome)

     (nome) (nome)

     (nome) (nome)

    (nome) (nome)
  

                                       (nome)

    (nome)
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CANDIDATOS 
CONSELHO FISCAL

Servidora municipal desde 2012 no cargo 
de Auxiliar Administrativa. Sou graduada 
em Recursos Humanos e hoje estou me 
especializando com MBA em Gestão de 
Políticas Públicas. Minha trajetória em 
Jandira deu iniciou com o ingresso em 
concurso na Secretaria de Educação, 
onde desempenhei funções diversas na 
Supervisão de Ensino e no Gabinete da 
mesma Secretaria. Atualmente, visan-
do o aperfeiçoamento profi ssional aliado 
aos estudos da Pós-Graduação, enfrento 
o desafi o de somar esforços com a equi-
pe da Secretaria de Habitação e Plane-
jamento. Preocupada com a instituição e 
sua missão com a previdência social do 
servidor, participei de vários processos 
eleitorais do Iprejan como voluntária nas 
sessões de votação e também na apura-
ção. Venho agora pedir seu voto para o 
Conselho Fiscal para representar a todos 
nós servidores de Jandira.

ANDREZA RIBEIRO

ANDREZA AP. 
RIBEIRO 
NASCIMENTO

Sou funcionário público efetivo há mais de 30 anos. Hoje estou lotado na Secre-
taria de Educação e desempenho a função de motorista do caminhão da meren-
da escolar. No IPREJAN sou conselheiro há mais de 10 anos, representando os 
funcionários efetivos.
O IPREJAN é nosso, por isso, quero continuar fi scalizando como conselheiro 
fi scal. 
Conto com o voto e de todos os funcionários efetivos!

DORIEL DA  EDUCAÇÃO
DORIEL NILTON CESAR

Servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Jandira, concursado em 2008, no 
cargo de Agente de Trânsito, atuando na parte administrativa no controle de 
frotas de veículos  da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Sou graduado em Design Gráfi co pela UNIP.  Desempenhei funções no Hospital 
Municipal como faturista, algumas UBS’s e no AMEJ.

Minha proposta é aprender e desenvolver as atividades como Conselheiro 
Fiscal com transparência e competência. Peço seu voto de confi ança.

LUCAS DO TRANSPORTE
LUCAS DEMÉSIO ARAUJO DA SILVA

Margarete Pontes, professora na Prefeitura do Município de Jandira de 1988 a 2017, desempe-
nhando os cargos de professora efetiva, Coordenadora Pedagógica, Diretora Escolar, Superviso-
ra, Coordenadora de Supervisão e Diretora Administrativa, aposentando-se em março de 2017, 
trabalhou concomitantemente no Estado como professora de 1987 a 2021, aposentando em se-
tembro de 2021.
Seu voto é o primeiro passo para começarmos uma parceria que durará por todo o meu man-
dato, nossa jornada será examinar as contas, registros e outros documentos, acompanhar o re-
colhimento mensal das contribuições, as aplicações e reservas, rever decisões fundamentando 
qualquer possível alteração, resguardar com lisura e transparência a administração do IPREJAN.

PROFESSORA MARGARETE PONTES
MARGARETE RODRIGUES PONTES

Sou servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Jandira, concursada em 2004. 
Sou Graduada em Nutrição e desde 2009 tenho desempenhado minhas ativida-
des como nutricionista na Secretaria de Educação.
Sou membro do Conselho Administrativo do Iprejan, eleita pelos servidores mu-
nicipais por dois mandatos onde venho me preparando e cumprindo meu papel 
de Conselheira, defendendo os interesses dos servidores municipais e contri-
buindo com nosso maior patrimônio, que é a previdência municipal, e para dar 
continuidade conto com seu voto.

CAMILA DA NUTRIÇÃO
CAMILA LOIOLA DA SILVA

Fui Professora por 28 anos, trabalhados entre Estado e Prefeitura de Jandira, 
Diretora de Escola durante 10 anos, Supervisora, na Secretaria Municipal de 
Educação por 3 anos e Coordenadora de Ensino. Durante esses anos fi z parte 
dos Conselhos Fiscal e Administrativo do Iprejan. 

Hoje sou Aposentada pelo Iprejan e continuo atuando na Administração Pública 
como membro do Conselho Administrativo. Estou pleiteando uma vaga no 
Conselho Fiscal, por isso peço seu voto!

NEIDINHA DA EDUCAÇÃO
NEIDE DOS SANTOS MORAES

Sou servidor efetivo da Prefeitura Munici-
pal de Jandira, concursado desde outubro 
de 2018, no cargo de Auxiliar Administrati-
vo e desde então venho desempenhando 
minhas funções na Secretaria de Educa-
ção. Trabalhei para o Cursinho Popular de 
Jandira, Centro de Referência da Juven-
tude e desde dezembro de 2019 atuo na 
EMEB Cidade de Kameoka. 

Tenho curso superior em Formação Espe-
cífi ca em Administração de Recursos Hu-
manos desde 06/2015 e atualmente curso 
o segundo semestre em Letras, onde já 
planejo a próxima graduação na área de 
Pedagogia. 

Peço o seu voto de confi ança porque co-
migo há humildade e transparência, por-
que meu maior intuito é servir a verdade 
ao servidor público.

FELIPE 
DO KAMEOKA

FELIPE MATOS 
RODRIGUES

VOTAR EM ATÉ 03 (TRÊS) 
CANDIDATOS PARA O CONSELHO 

FISCAL

3ESCOLHA
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Sou servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Jandira, concursada há mais de dez anos, 
pela secretária de Educação com atuação de inspetora de alunos na EEPSG Alferes Hen-
rique Sammartino. Tive também a oportunidade de desenvolver trabalhos na Secretaria da 
saúde, trabalhei na Secretária de Desenvolvimento Social com o terceiro setor, coordenan-
do o Banco de alimentos. Atualmente trabalho na Secretaria de Meio Ambiente com desen-
volvimento e gerenciamento de recursos visando principalmente a sustentabilidade.
Sou candidata a eleição ao Conselho Fiscal – IPREJAN e peço humildemente seu voto, ser-
vidor público, para que juntos possamos fi scalizar de perto as ações da nossa previdência. 
Gratidão, Deus abençoe!

REGIANE DA SAÚDE
REGIANE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CANDIDATOS 
CONSELHO FISCAL

Servidora publica municipal desde  1988 no cargo de Professora  de Educação Infantil por 
quinze anos . Sou graduada em Pedagogia e Psicopedagogia. Fui coordenadora de Ensino 
fundamental de 2009 a 2010. Fui Diretora Escolar durante 16 anos, e Supervisora de Ensino. 
Hoje após aposentar por tempo de contribuição no Iprejan continuo atuando na Administra-
ção Pública como Coordenadora de Supervisão Escolar. Venho pedir seu voto para o Conse-
lho Fiscal e minhas propostas são: examinar contas, livros e registros contábeis. Acompanhar 
os recolhimentos das contribuições e fi scalizar as ações da Superintendência. Acompanhar a 
administração e recursos fi nanceiros do Iprejan, garantindo a transparência dos atos institu-
cionais. Zelar pelos interesses do Servidores públicos do Município de Jandira.

PROFESSORA RITA DE CASSIA
RITA DE CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS

Servidora publica municipal desde 2005, no cargo de Professora de Educação 
Básica I. Sou graduada em Pedagogia, Pós Graduada em Pedagogia Institucio-
nal e Pós Graduada em Docência no Ensino Superior.

Há 16 anos na Prefeitura de Jandira, além de Professora de Educação Básica, 
fui por 3 anos Coordenadora Pedagógica e 8 anos Diretora de Escola.
Venho pedir seu voto para que eu possa estar lhe representando junto ao IPRE-
JAN, propondo medidas de interesse para resguardar a lisura e transparência 
da administração.

ROSE DO GENTE INOCENTE
ROSILENE ALVES DE OLIVEIRA MORAIS

Sou servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Jandira, concursado desde 2014, no cargo 
de Monitor de Educação Infantil. Sempre trabalhei na Secretaria de Educação, nas esco-
las EMEB FRANCISCO TAVAVES, EMEB THAMARA CORREIA, EMEB MUNDO MÁGI-
CO E EMEB MONTEIRO LOBATO, estou cursando Pedagogia. Sou membro do Conselho 
Administrativo do Iprejan nos mandatos de 2016 a 2019 e de 2019 A 2022. CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS RPPS (CREDITO E MERCADO) 2016, CURSO 
CAPACITAÇÃO AMBIMA-CPA 10 (CREDITO E MERCADO) 2017, CURSO CAPACITAÇÃO 
AMBIMA-CPA10 (LDB EDUCAÇÃO) 6º, 7º w 90º CONGREÇO BRAS. DE CONSELHEIROS 
RPP. Conto com seu voto para continuar atuando em defesa do patrimônio dos servidores.

SERGIO MONITOR
SÉRGIO RICARDO DE LIMA CHAGAS

Sou formada em nutrição e técnica em edifi cação, iniciei como servidora efetiva em 2012 no cargo 
de Assistente de Captação de Convênios, posteriormente, exerci por um ano a função de Técnica 
em Edifi cações no Deprocem e desde 2015 estou lotada na Secretaria da Educação, onde iniciei 
os trabalhos como nutricionista e atualmente sou responsável pelo Departamento de Convênios 
da Educação. Ao longo desses 10 anos contribui para que o município continuasse avançando, 
com os meus conhecimentos e trabalho na participação de diversos projetos, programas, con-
selhos e comissões, sempre cumprindo o meu trabalho com dedicação e carinho pelas nossas 
crianças. Agora desejo me empenhar em uma nova missão, com o intuito de fi scalizar os recursos 
empregados que irão garantir o meu e o seu bem estar na velhice, portanto, peço o seu voto.

SUELI CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO
SUELI ANUNCIADA DA SILVA

REGIANE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Sou servidora efetiva da Prefeitura Muni-
cipal de Jandira, concursada desde 2004, 
no cargo de Ofi cial de Escola no Depar-
tamento da Educação sou formada em 
Artes Visuais, tenho vários certifi cados de 
cursos voltados a formação  e capacita-
ção de conselheiros.  

Minha proposta é fi scalizar os demons-
trativos contábeis dos investimentos e 
acompanhar o trabalho desenvolvido pela 
entidade, pelo comitê de investimentos e 
Conselho Administrativo.    

Peço seu voto de confi ança  no dia 28/06.

Obrigada pela atenção.

SUELY PAULISTA

SUELY AP. PAULISTA 
DOS SANTOS

Servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Jandira, 
concursado em 2019, no cargo de Motorista e des-
de então venho desempenhando minhas funções no 
Gabinete da Diretoria de Desenvolvimento Habitacio-
nal. Formação acadêmica superior em Administração 
de Empresas. Trabalhei em tais locais como na se-
cretaria de saúde, no departamento de transporte 
de pacientes de Jandira para atendimentos clínicos 
e hospitalares. Também exerci função importante 
na diretoria de esporte, participando ativamente no 
desenvolvimento de projetos e campanhas para me-
lhorias de práticas desportivas e qualidade de vida 
da população e funcionários. Atualmente trabalhando 
para o melhor desenvolvimento e crescimento da in-
fraestrutura da cidade de Jandira. Minha proposta é 
fi scalização e transparência no uso dos recursos da 
instituição, sempre buscando alternativas para que 
sejam compridas as obrigações na integridade de 
suas ações. Peço seu voto de confi ança para que 
juntos possamos representar, fi scalizar e garantir 
que sejam atingidos os objetivos defi nidos.
Agradeço pela consideração e confi ança.

WAL (WALDEMIR)

WALDEMIR 
CORREIA DE 
ARAÚJO

VOTAR EM ATÉ 03 (TRÊS) 
CANDIDATOS PARA O CONSELHO 

FISCAL

3ESCOLHA
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IPREJAN, PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL FORTE

No dia 28 de junho, você servidor pú-
blico municipal de Jandira, efetivo, 
poderá eleger os membros que irão 
compor os Conselhos Administrativo 
e Fiscal do IPREJAN para os próxi-
mos três anos.

Como todos sabem o IPREJAN, é 
uma Autarquia com autonomia patri-
monial, administrativa e fi nanceira, 
com o objetivo de gerir a previdên-
cia social dos servidores efetivos do 
Município. Tem como finalidade bási-
ca arrecadar as contribuições pagas 
pelos servidores e pelo Poder Público 

Municipal, administrando os recursos que lhe forem destinados 
para cobertura das aposentadorias e pensões dos servidores 
efetivos municipais.

Dessa forma, o IPREJAN é a garantia do seu presente e futuro 
como servidor com relação aos benefícios previdenciários de 
aposentadoria e pensão por morte. Portanto, a responsabilida-
de na escolha dos conselheiros está em suas mãos! Sua parti-
cipação é fundamental! 

Quando elegemos nossos representantes estamos colocando 
dentro do IPREJAN pessoas com o interesse comum de cuidar 
desses recursos. E assim, irão defender os interesses de todos 
os servidores. Faça valer seu direito de cidadão e escrever a 
história do IPREJAN.

Por isso participe! Vote consciente! Exerça seu direito para fa-
zermos uma previdência municipal forte e não se esqueça, no 
dia você poderá escolher até cinco membros para o Conselho 
Administrativo e até três para o Conselho Fiscal, 

Não fique de fora deste momento importante na sua vida 
profissional!

A escolha dos candidatos, no dia 28 de junho, 
para compor os Conselhos Administrativo e 
Fiscal do IPREJAN, por meio de seu voto, 
além do exercício de sua cidadania, propor-
ciona também o bom funcionamento atual e 
futuro da autarquia municipal, a qual é uma 
das maiores conquistas dos servidores.

Desde a sua criação, o IPREJAN tem atua-
do de forma extremamente técnica, legalista, 
competente e com a devida transparência, 
sempre visando a garantir o futuro dos servi-
dores públicos municipais
.
Dentre os avanços do IPREJAN, podem ser 
destacados:

- A própria organização do sistema previden-
ciário municipal enquanto autarquia;
- O repasse pontual das contribuições previ-
denciárias, inclusive dos reparcelamentos de 
débitos de administrações anteriores;
 - O respeito ao servidor aposentado, pensio-
nista;
- O superávit financeiro e orçamentário;
- Aplicações do patrimônio líquido em Institui-
ções financeiras com credibilidade no merca-
do;
- Observância de critérios que preservem o 
equilíbrio fi nanceiro e atuarial.

A missão básica do IPREJAN é gerir o siste-
ma previdenciário dos servidores públicos es-
tatutário do município de Jandira-SP, segundo 
regime de benefícios previstos em lei, e que 
compreende aposentadoria e pensão. Assim, 
o IPREJAN é a garantia do futuro do servidor 
jandirense com relação ao pagamento desses 
benefícios previdenciários, exclusivamente. 

Em dezembro de 2021, o IPREJAN possuía 
2.674 servidores ativos contribuintes, 479 
aposentados e 138 pensionistas. Em 2021 o 

valor total pago na da folha de pagamento dos 
aposentados foi de R$ 11.624.802,45 e na fo-
lha de pensionistas de R$ 2.906.170,42. Já os 
recursos fi nanceiros do IPREJAN, em aplica-
ções fi nanceiras de acordo com as normas do 
Banco Central e disponíveis para pagamento 
de benefícios atingiu, ao fi nal de 2021, a cifra 
de R$ 357.237.665,46. 

O IPREJAN possuí créditos a receber da 
Prefeitura e da Câmara na ordem de R$ 
33.431.398,22, oriundos de parcelamentos 
devidamente autorizados por lei e formaliza-
dos por termos de parcelamento e de reco-
nhecimento da dívida.
Em relação às receitas orçamentárias, em 
2021, tivemos um excesso de receita no 
exercício, portanto um superávit de R$ 
4.819.012,61 em função da diferença a maior 
entre a execução efetivamente arrecadada e a 
previsão estimada. Já o Resultado da Execu-
ção Orçamentária foi superavitário perfazendo 
um total de R$ 20.165.403,27, situação esta, 
de superávit, que vem se repetindo desde a 
criação do instituto. Em relação às despesas 
do IPREJAN gostaríamos de destacar seu 
baixo custeio administrativo que me 2021 
montou R$ 2.090.757,72, ou seja, 5,67% das 
receitas arrecadadas e 2,54% das bases de 
cálculo das contribuições dos servidores ati-
vos do IPREJAN em 2021.

Já em relação ao equilíbrio atuarial do IPRE-
JAN, com base na avaliação atuarial elabora-
da em 2021, constatou-se que ainda há um 
défi cit atuarial no valor de R$ 41.317.168,80, 
que está perfeitamente controlado já que foi 
implementado um plano de custeio com base 
na adequação da alíquota normal patronal e 
na alíquota suplementar para o fi nanciamen-
to do plano de benefícios e dos custos com a 
administração desse plano, necessárias para 
garantir o equilíbrio atuarial proposto.

Com todos os seus pagamentos e despesas 
em dia; benefícios pagos em consonância com 
a legislação em vigor; aplicações fi nanceiras 
de acordo com as normas do Banco Central; 
Plano de Investimento e custeio em vigor; o 
sistema previdenciário do município de Jandi-
ra demonstra níveis de solidez e evolução que 
garantem o pagamento de benefícios futuros 
para os servidores e seus dependentes.

Assim, a participação efetiva dos servidores 
efetivos do Município na eleição direta para 
a formação dos Conselhos Administrativo e 
Fiscal do IPREJAN é de suma importância 
para que se garanta a credibilidade do Insti-
tuto, uma administração séria, transparente e 
responsável de forma totalmente democrática. 
Com isso, denota-se a importância do compa-
recimento do servidor às urnas! 

É de suma importância que o servidor escolha 
seus candidatos conscientemente e não deixe 
de participar desse momento de oportunida-
de em sua vida profissional. Não se esqueça 
ainda que você poderá escolher até 05 candi-
datos para o conselho administrativo e até 3 
para o conselho fiscal. Para tanto, fique atento 
ao local e horário de votação, lembrando que 
este ano não haverá urnas volantes e sim, so-
mente fixa  no Paço Municipal, conforme De-
creto e Informativo enviados aos servidores. 
A construção de uma previdência forte, capita-
lizada, bem gerida e com recursos sufi cientes 
para bancar seus custos, possibilita uma me-
nor participação do Poder Público e, conse-
quentemente, da sociedade no seu fi nancia-
mento.

Ótima Votação!

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA DECORRE DE SUA 
PARTICIPAÇÃO NAS  ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS

WWW.IPREJAN.SP.GOV.BR


