
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
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"Órgão Superior de Deliberação Colegiado"

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2016
Ata da Reunião Ordinária nº 008/2016, do Conselho Municipal de Previdência -
CMP/IPAM, Órgão Superior de Deliberação Colegiado do Regime Próprio de
Previdência  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do
Município  de  Porto  Velho  -  RPPS/IPAM,  realizada  no  dia  vinte  e  cinco  de
agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no auditório do RPPS/IPAM,
endereço:  rua:  Lourenço  Antônio  Pereira  Lima  2774,  Bairro:Embratel,  nesta
cidade  de  Porto  Velho  (Rondônia).  Reuniram-se  os  seguintes  membros  do
CMP/IPAM: Zenildo de Souza Santos (Conselheiro Eleito Representante dos
Servidores Ativos - Presidente do CMP/IPAM);  José Rocha de Albuquerque
(Conselheiro  Representante  da  SEMPLA -  Vice-Presidente  do  CMP/IPAM);
Marcos  Rezende  de  Castro (Conselheiro  Representante  da  SEMUSA  -
Secretário  do  CMP);  José  Maria  Miranda  Martins (Conselheiro  Eleito
Representante  dos  Servidores  Ativos);  Carlos  Dobbis  (Conselheiro
representante  da  PGM);   Cleodilson  Moraes  de  Medeiros (Conselheiro
Representante   do  IPAM);  Gerson  Trajano  dos  Santos (Conselheiro
Representante da SEMAD); Francimar Alves de Oliveira (Conselheiro Eleito
Representante dos Servidores Ativos);  Marcelo Hagge Siqueira (Conselheiro
Representante  da  SEMFAZ);  Lúcia  Valéria  de  Lima  e  Silva  Moreira
(Conselheira  -  Eleita  Representante  da  Câmara  Municipal  de  Porto  Velho);
Julieta  Feliciana  Pantoja (Representante  dos  Servidores  Inativos)  e  Gentil
Gomes  de  Castro  Filho (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores
Ativos);  para  tratarem da seguinte  pauta:  1.Informações da mesa diretora;  2.
Apresentação do Relatório das Aplicações do 2º Trimestre de 2016 pelo Comitê
de Investimentos; 3. Apresentação dos trabalhos do SIPREV pela Coordenadora
de Previdência; 4. Informações dos Técnicos do Tribunal de Contas - TCE/RO
sobre  o  trabalho  que  está  sendo  realizado  em todos  os  RPPS´s  do  Brasil  e
esclarecimento de dúvidas quanto atuação dos Conselheiros no Controle Interno.
A reunião teve inicio pontualmente as quinze horas, o Presidente do CMP IPAM
o Conselheiro  eleito  representante  dos  servidores  Zenildo  de  Souza  Santos
declara aberta a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes e como
sempre  diz:  obedecendo  a  convocação  e  em  respeito  aos  que  chegaram  no
horário, dá início a sessão ordinária número oito de dois mil e dezesseis, e de
pronto já agradece a presença dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia - TCE/RO Sra. Gislene Rodrigues Menezes, Sr. Wesler Andres Pereira
Neves e da Sra. Maíza Meneguelli que estão executando um trabalho sobre os
RPPS no Brasil, e que vieram acompanhar a Reunião Ordinária deste Conselho
Municipal  de  Previdência  -  CMP/IPAM,  agradece  também  a  presença  da
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Coordenadora  de  Previdência  a  Sra.  Lúcia  de  Fátima  Napolião  e  aos
conselheiros presentes.  Inicia a reunião com os informes e reitera aos nobres
conselheiros (as) a informação  que o IPERON estará realizado no período de
vinte e um a vinte e três de setembro de dois mil  e dezesseis o II FORUM
PREVIDENCIÁRIO e que as inscrições estão abertas e que todo o cronograma
está  disponível  no  site  do  Governo  do  Estado  de  Rondônia  e  do  próprio
IPERON e como na reunião anterior  este  assunto já havia sido mencionado,
destaca a importância da participação de todos, pois é uma oportunidade única
que nós temos de ampliar nossos conhecimentos e nos qualificarmos enquanto
conselheiros. sobre o segundo ponto dos informes, que buscando oportunidades
de qualificação para os servidores, foi uma grata surpresa saber que a Fundação
Getúlio Vargas - FGV, está oferecendo a avaliação para a certificação do CPA-
10, e que em outros momentos sempre buscávamos fora do município, agora já
temos, inclusive os nobres conselheiros (as) podem obter maiores informações
no  site  da  própria  fundação,  onde  existe  um calendário  com o  período  das
avaliações  e  que  não  conseguiu  verificar  se  eles  fornecem  um  curso
preparatório, mas que vai buscar essa informação e se houver, verificará com o
gestor a possibilidade de contratação para a oferta do curso para os conselheiros
e servidores do IPAM, O Conselheiro Francimar Alves de Oliveira pergunta se
quem já fez o curso pode fazer somente a avaliação? a resposta do Presidente foi
que  SIM,  que  ele  se  inscreva  para  realizar  a  avaliação  dentro  do  período
estipulado pelo calendário da instituição, sendo que a certificação de CPA-10 é
válida por três anos para quem atua na área, e quem não atua é valido por cinco
anos a partir da aprovação, o nome do aprovado irá constar em um cadastro
nacional.  Sobre as informações do Cálculo Atuarial, algumas inconsistências
que haviam nos relatórios enviados à empresa responsável pelo cálculo, já foram
sanadas,  a  SEMAD em conjunto  com a  Coordenadoria  de  Contabilidade  do
Município  de  Porto  Velho  enviaram  as  informações  das  inconsistências
apresentadas, e inclusive, o escritório responsável já está realizando o cálculo
atuarial de dois mil e quinze, sobre as minutas de proposta de alteração nas Leis
227 e 404, que tratam da Criação do Conselho Municipal de Assistência à Saúde
e de tornar eletivo o cargo de Coordenador de Assistência, o Presidente do CMP
IPAM o Conselheiro Zenildo de Souza Santos e a Conselheira Lúcia Valéria
estiveram presentes  na  Câmara  Municipal  de  Porto  Velho  conversando  com
alguns  vereadores  a  respeito  do  encaminhamento  das  minutas  de  Leis
Complementares produzidas e aprovadas pelos conselheiros, sendo que uma é
relacionada a criação do Conselho Municipal de Assistência à Saúde vem de
encontro ao melhor controle do Fundo de Assistência à Saúde do IPAM, e a
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outra proposta que transforma em eletivo o cargo de Coordenador de Assistência
à  saúde,  e  que  são  medidas  visam  adequar  e  regularizar  as  situações  de
fiscalização, controle e acesso mais democrático dos servidores aos dois fundos,
o de previdência que já escolhe democraticamente o seu coordenador e a partir
da aprovação da Lei, tornará também a escolha, via voto direto dos servidores
estatutários,  o  ingresso para  assumir  o  cargo de um servidor  eleito.  Sobre a
criação do Conselho de Assistência à Saúde, todos os conselheiros do Conselho
Municipal  de  Previdência  são  sabedores  das  dificuldades  que  temos  de
qualificação  específica  para  atuar  neste  ramo  da  Saúde  do  servidor,  já  um
Conselho específico para a fiscalização do fundo, deverá buscar a qualificação
necessária  para  a  efetividade  da  sua  atuação  de  fiscalização  e  controle  dos
recursos. Estas duas propostas já foram encaminhadas ao Gestor do RPPS IPAM
o  Dr.  Couri,  dando  ciência  das  duas  propostas,  para  que  o  mesmo  possa
socializar  com o Chefe  do Executivo Municipal,  para  que  ele  mesmo possa
enviar  para  a  Câmara  de  Vereadores  estas  minutas  como  mensagem  do
executivo.  No  Ofício  zero  sessenta,  informamos  a  Sua  Senhoria  a  Senhora
GISLENE  RODRIGUES  MENEZES,  Auditora  de  Controle  Externo  e
Presidente  da  Comissão  de  Auditoria  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de
Rondônia -  TCE/RO, a  data  desta  reunião ordinária,  informamos a  pauta  da
reunião e anexamos o calendário anual de reuniões ordinárias deste CMP IPAM,
o Ofício zero sessenta e um foi encaminhado ao Dr. José Carlos Couri, Diretor-
Presidente  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do
Município de Porto Velho - IPAM, referente ao encaminhamento das minutas de
alteração nas Leis 227 e 404, que tornam o cargo de Coordenador de Assistência
à Saúde ELETIVO e a criação do Conselho Municipal de Assistência à Saúde do
IPAM, cujos assuntos já foram por diversas vezes abordados neste Colegiado,
inclusive  vem  de  encontro  à  um  antigo  anseio  de  todos  os  servidores  que
buscam no Coordenador de Previdência ELEITO ajuda na assistência à saúde,
pois desconhecem quem ocupa o cargo por ser comissionado de livre nomeação
e não é uma referência para os servidores. sobre o Conselho de Assistência à
Saúde,  já  também  amplamente  debatido  neste  Colegiado  e  aprovado  o  seu
encaminhamento, o Ofício zero sessenta e dois  cobra do gestor do RPPS as
devidas justificativas sobre as pendências ainda apresentadas no Certificado de
Regularidade Previdenciária - CRP, com o anexo do Extrato de Irregularidades e
foi  dado  um  prazo  para  o  gestor  se  manifestar  sobre  as  regularizações,
obedecendo também o que já foi deliberado pelo colegiado no que se refere a
prazo para a regularização do CRP. Todos os documentos emitidos já  foram
incluídos  na  pasta  individual  dos  conselheiros,  como forma de  produção  de
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arquivo pessoal de cada conselheiros. O primeiro assunto de pauta que temos é a
apresentação da carteira de investimentos do IPAM, por parte do Sr. Odilon José
Santana Júnior, servidor responsável pela gestão dos recursos do RPPS IPAM,
sua apresentação é trimestral para este colegiado, cujo relatório é produzido pelo
Comitê de Investimentos, mas que no momento o técnico responsável não se
encontra,  pois  está  reproduzindo  os  documentos  que  serão  repassados  aos
membros  do colegiado.  Então  passaremos  ao  segundo  ponto  de  pauta,  onde
convidamos  para  compor  a  mesa  a  Sra.  Lúcia  de  Fátima  Napolião,
Coordenadora  de  Previdência  do  RPPS  IPAM,  que  irá  apresentar  as  ações
pertinentes  ao SIPREV e ao  Cadastramento dos  servidores.  O Presidente  do
CMP/IPAM o Conselheiro Zenildo de Souza Santos menciona que esse assunto
foi  colocado  em  pauta  pois  precisamos  da  conclusão  dos  trabalhos  de
atualização  cadastral  dos  servidores  para  termos  mais  precisão  no  cálculo
atuarial,  visto  que  um  dos  motivos  sempre  alegados  pelos  atuários  que
realizavam este trabalho era a ausência de cadastro atualizado dos servidores,
com  a  conclusão  destes  trabalhos,  iremos  facilitar  a  realização  do  cálculo
atuarial com mais precisão. Como o trabalho já foi realizado, sem nenhum ônus
para o RPPS/IPAM, utilizando os serviços dos próprios servidores, e já tem um
grande  percentual  já  concluído,  então  a  coordenadora  irá  falar  sobre  esse
percentual,  como  este  trabalho  foi  realizado  e  ao  final  este  colegiado  ira
deliberar  como esse  trabalho  deverá  prosseguir  para  a  sua  conclusão,  então
passo a palavra para a Coordenadora de Previdência  a Sra.  Lúcia de Fátima
Napolião que  inicia  sua  fala  dizendo  que  o  SIPREV que  é  um projeto  do
Governo Federal, e que o IPAM tinha duas opções para realizar esse processo,
um deles seria de forma gratuita, utilizando os próprios recursos da Prefeitura
Municipal de Porto Velho e o outro seria a contratação de uma empresa para a
realização do recadastramento, segundo a Coordenadora o Gestor do RPPS o Dr.
Carlos Couri fez uma reunião com todos os Coordenadores e foi deliberado do
IPAM realizaria o Censo Previdenciário com recursos próprios, para este serviço
contamos com o apoio de todos os secretários da administração municipal, os
trabalhos foram divididos em duas equipes: uma equipe interna que cuidava de
toda a documentação, do projeto e da agenda e do plano trabalho, uma equipe
externa que cuidava do contato com os secretários, agendamento de reuniões,
que foi realizada com a presença de todos os secretários e com servidores que se
disponibilizaram em participar do recadastramento, a reunião foi no auditório do
IPAM. Prossegue dizendo  que a coordenadoria ainda está tentando concluir os
trabalhos por conta da empresa de informática, e que dos servidores ativos já
foram recadastrados mais de oitenta e cinco por centos, onde foram utilizadas
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doze unidades de atendimento, sendo uma em cada secretaria, e que mesmo após
o término do prazo, ainda existem servidores se dirigindo ao IPAM para fazer o
seu  recadastramento.  Todo  o  material  coletado  de  seis  secretarias  já  foram
entregues no IPAM, cujas caixas contém a ficha individual de cada servidor e o
que está faltando é saber quem ainda não fez o recadastramento. As secretarias
ficaram de dar o retorno, para que a coordenação possa fazer novamente contato
com os secretários para que solicitem a presença dos servidores que ainda não se
cadastraram para  realizarem o seu  censo  ou bloquearem o pagamento  como
forma de obrigar a realização. A coordenação já visitou todas as secretarias e
pediram que informassem aos servidores que não compareceram para realizar o
recadastramento que procurem o IPAM, que possuiu uma unidade permanente
de recadastramento. Continuou dizendo que semana que vem vão se dirigir aos
distritos  para  realizar  o  Projeto  "IPAM NOS DISTRITOS",  inclusive  com a
participação  do  Conselheiro  Francimar  Alves  e  do  Conselheiro  José  Maria
Miranda Martins, e vão levar, além dos serviços rotineiros realizados no IPAM
para os Distritos, vão fazer o recadastramento dos servidores dos distritos para
ver  se  concluem  os  trabalhos.  Segundo  ela,   o  que  falta  mesmo  são  os
aposentados e pensionistas porque a AJUCEL não tem como migrar os dados
para  sistema porque aparecem com muita inconsistência, então decidimos partir
do  zero,   a  COPREV editou  uma  portaria  para  atender  essas  necessidades
cadastrais por um período de noventa dias, são um mil e dezesseis aposentados e
quatrocentos  pensionistas,  e  nós  dividimos  entre  os  cinco  servidores,  por
deficiência de pessoal, incluindo estagiários e estamos trabalhando com metas,
cada  servidor  deverá  fazer  em  média  quatrocentas  pastas,  então  faremos  a
digitação  dos  dados  pasta  por  pasta,  para  poder  migrar  pro  SIPREV  para
somente então iniciar o CENSO dos inativos e pensionistas, a AJUCEL deu um
prazo de até o dia vinte e nove de setembro para nós entregarmos essa base de
dados, com histórico do servidor, dados pessoais, o valor do benefício; como os
servidores que temos são somente quatro trabalhando e que nos fizemos todas as
divisões das faixas, nos achamos que até o dia vinte e oito de setembro esteja
concluído  todo  este  trabalho,  mas  que  estão  tentando  mais  servidores  para
agilizar o processo. A AJUCEL se comprometeu que no prazo de vinte e nove de
setembro  a  dezoito  de  outubro  estará  tudo  concluído  para  migrar  os  dados
financeiros, que só a informática tem condições de fazer, com os programas da
folha de pagamento com todos os módulos do SIPREV e até o dia dezoito de
outubro vai estar pronta a base de dados. Em seguida lançaremos o edital de
convocação  dos  aposentados  e  pensionistas  para  o  dia  vinte  de  outubro,
conforme  documento  apresentado  ao  Conselho  com  a  data  de  hoje.  A
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Coordenadora  de  Previdência  entregou  ao  CMP/IPAM  um  Relatório  de
acompanhamento do CENSO PREVIDENCIÁRIO, sendo uma cópia para cada
um dos  conselheiros,  onde  constam os  seguintes  dados  do  recadastramento:
IPAM sessenta  e  dois  virgula  vinte  e  seis  por  cento  cadastrados,  nós  ainda
estamos  tendo  dificuldades  com os  servidores  não  querem tirar  o  CPF  dos
dependentes e o programa não aceita nenhum dependente que não tenha CPF, e
que mesmo com diversas explicações os servidores ainda tem essa restrição,
mesmo sabendo que o recadastramento não será concluído sem esse documento
que é uma exigência do Ministério da Previdência, muitos ficam com raiva e não
retornam mais,  creio  que  com os  inativos  e  pensionistas  não  teremos  essas
dificuldades porque eles não vão ter filhos menores. Então foi pedido ao Dr.
Couri  que é  Presidente  da comissão do SIPREV que fizesse uma moção de
aplauso para os servidores que participaram dos trabalhos, porque tudo foi feito
a  custo  zero  e  deu  muito  trabalho,  relata  que  estão  a  mais  de  quatro  anos
tentando executar os serviços, produzindo decretos, planos de trabalho, visitando
o  RPPS  de  Rio  Branco  (AC),  que  foi  o  instituto  que  saiu  na  frente  nessa
modalidade  de  Censo  Previdenciário,  todos  os  servidores  compareciam  as
reuniões  e  estavam  bem  engajados  na  realização  dos  trabalhos  e  nos
treinamentos, onde foram trazidos os técnicos do Ministério da Previdência para
ministrarem as aulas, isso por duas vezes e outras pessoas influentes do próprio
Ministério  da  Previdência  que  vieram  participar  do  início  do  processo.  A
Coordenadora de Previdência agradece a participação de todos os envolvidos no
trabalho,  e  que agora é com o IPAM, porque faltam apenas os pensionistas,
deixa com o Presidente do CMP/IPAM a cópia do relatório de acompanhamento
do  censo  da  Prefeitura,  da  Câmara  Municipal  e  do  IPAM,  com  todas  as
atividades desenvolvidas, com seus respectivos percentuais até a presente data e
o cronograma que deverá ser executado até a produção da base de dados dos
inativos e aposentados para a conclusão dos trabalhos. Teremos mais um pouco
de dificuldades com o pessoal que não reside mais em Porto Velho, mas que
vamos  buscar  alternativas  para  a  conclusão  dos  trabalhos.  O  Conselheiro
Francimar Alves diz que no setor  de cadastro do IPAM foram entregues as
caixas  com  a  documentação  dos  servidores  que  realizaram  o  Censo
Previdenciário e que já estão organizando todo o material  para o arquivo.  O
Conselheiro Gerson Trajano pergunta se com toda essa dificuldade de CPF dos
dependentes,  não  existe  a  possibilidade  de  bloqueio  de  pagamento  desses
servidores que ainda não realizaram o Censo, a Coordenadora responde que o
Secretário Municipal de Administração pediu para dizer que iriam bloquear o
pagamento, mas que não sabe se é legal, Conselheiro Gerson Trajano pergunta
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se o IPAM tem convênio com os CORREIROS, porque a SEMAD tem convênio
com os CORREIOS, se tem, poderiam conversar com eles para saber se eles
poderiam disponibilizar local, material e pessoal para pudessem atender com a
emissão  de  CPF no  próprio  IPAM,  a  Coordenadora  respondeu  que  já  havia
solicitado  uma  unidade  móvel  para  fazer  esse  atendimento,  mas  que  não
conseguiram, disse que é o servidor que cria obstáculos, já que nos CORREIOS
e na Receita Federal esse documento e emitido de forma rápida. Conselheiro
Francimar Alves diz que a dificuldade maior está também nos distritos, onde a
maioria dos dependentes não possui CPF e que encontraram muitas dificuldades
em realizar o cadastramento, muitos servidores tiveram que se deslocar até Porto
Velho para fazer  o CPF dos dependentes e que agora vão para a BR com o
Projeto "IPAM nos Distritos" e possivelmente vão ter os mesmo problemas. O
Presidente  do  CMP IPAM  Zenildo  de  Souza  Santos sugere  que  se  faça  o
levantamento  de  todos  os  servidores  que  ainda  não  realizaram  o  Censo
Previdenciário, e de posse desse levantamento, devemos descobrir a unidade de
trabalho deste servidor e em seguida fazer uma notificação,  dando um prazo
para que o mesmo compareça para realizar o seu recadastramento na secretaria
de  origem,  isso  nos  podemos  fazer,  e  depois  consultar  a  SEMAD se  existe
alguma possibilidade de bloqueio do pagamento, no caso da não realização do
recadastramento após o prazo da notificação, até que o servidor regularize a sua
situação. o Conselheiro Gerson Trajano responde que a SEMAD faz o repasse
normal do pagamento do servidor para o banco, no banco que é feito esse tipo de
bloqueio,  que  é  vinculado  a  regularização  do  servidor,  e  que  assim  que
regulariza a situação, automaticamente há o desbloqueio do seu pagamento, até
mesmo porque não podemos deixar o servidor sem salário, o que existe é um
bloqueio  temporário  no  banco,  até  a  sua  regularização.  O  Presidente  do
CMP/IPAM Zenildo de Souza Santos explica que a importância da conclusão
deste trabalho é para que tenhamos uma maior exatidão no Cálculo Atuarial, se
nós  já  temos  essa  previsão  de  encerramento  dos  trabalho  para  outubro,
precisamos deliberar duas situações: a primeira é a contratação imediata de uma
empresa para realizar o Cálculo Atuarial de dois mil e dezesseis, lembrando que
a empresa que realizou o Cálculo Atuarial de dois mil e quinze tem um contrato
que foi realizado na modalidade de Dispensa de Licitação, com valor contratual
inferior a oito mil reais, e que o cálculo realizado está sendo para contestar o que
foi emitido pela Caixa Econômica Federal, e que o cálculo atuarial deve sempre
ser feito para o ano em vigência, para que a alíquota apontada seja realizada no
exercício seguinte, mediante a publicação da alíquota em Lei, então se estamos
encerrando essa base de dados de dois mil e dezesseis,  já seria importante a
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contratação de empresa (via licitação) para a realização imediata do cálculo. A
Coordenadora de Previdência disse que também tem essa preocupação, e que
não tem medido esforços, e que teremos uma base da dados atual para que este
cálculo atuarial seja também confiável, porque todos nós sabemos que os nossos
resultados atuariais  anteriores não tem sido nada confiáveis,  e  que os outros
cálculos eram feitos em bases não confiáveis. Conselheiro José Rocha diz que
nesse caso, o cálculo atuarial que está sendo feito já deve sair com informações
atualizadas.  A Coordenadora  de  Previdência  explica  que  os  dados  já  foram
atualizados e  com base no banco de dados atual,  já  estão disponíveis  várias
informações, como por exemplo o extrato das contribuições dos servidores já
conseguimos  tirar  no  SIPREV,  o  SISOB,  ou  seja  tudo  já  melhorou.  O
Conselheiro  José  Rocha lembra  que  o  Conselho  recomendou  na  análise  da
prestação de contas da Previdência a esse respeito, ou seja, o cumprimento de
metas  e  prazos,  inclusive  com  a  recomendação  que  em  sessenta  dias  esse
conselho tivesse uma resposta sobre a implantação do SIPREV.  A Coordenadora
de Previdência diz que na verdade essa exigência vem desde dois mil e quatro a
obrigatoriedade  do  Censo  Previdenciário,  agora  o  Decreto  do  Ministério  da
Previdência oficializando o inicio do Censo Previdenciário de Porto Velho ainda
não havia sido publicado, e que após sua assinatura e publicação o ente tem
cento e oitenta dias para a sua conclusão, então estamos nos antecipando. O
Conselheiro José Rocha fala que independente de decreto o SIPREV precisa ser
implantado para  que  tenhamos  uma exatidão nos  percentuais  da  alíquota  de
contribuição, tanto da parte patronal como da parte dos servidores, então é nesse
sentido  que  devemos  concluir  os  trabalhos.  O  Presidente  do  CMP/IPAM
Zenildo  de  Souza  Santos frisa  que  os  cadastros  tem  que  ser  totalmente
independentes, sendo um cadastro exclusivo para os servidores que contribuem
para  a  Previdência  e  um  outro  cadastro  exclusivo  para  os  servidores  que
aderiram ao IPAM/SAÚDE e seus respectivos dependentes. A Coordenadora de
Previdência menciona a grande dificuldade em se trabalhar com um cadastro
único, e diz que tudo é previdência e não é, a assistência à saúde tem que ter o
seu cadastro separado. O Presidente do CMP/IPAM Zenildo de Souza Santos
agradece  a  presença  e  os  esclarecimentos  prestados  pela  Coordenadora  de
Previdência,  antes  do  próximo  ponto  de  pauta  o  Presidente  do  CMP/IPAM
Zenildo de Souza Santos explica a composição do CMP e apresenta todos os
componentes da mesa para os Auditores do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, apresentados nominalmente, mencionando se foi indicado ou eleito e
qual secretaria representa. Após a apresentação dos Conselheiros,  de imediato
convida  para  compor  a  mesa  e  fazer  sua  apresentação  o  Sr.  Odilon  José
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Santana  Júnior que  apresentará  o  Relatório  Trimestral  da  Carteira  de
Investimentos, o técnico entregou uma cópia do relatório para cada conselheiro
presente,  o Presidente do CMP/IPAM  Zenildo de Souza Santos explica que
essa apresentação é de praxe, onde a cada trimestre o Comitê de Investimentos,
através do Sr. Odilon encaminha o Relatório Trimestral onde constam todas as
aplicações  e  seus  respectivos  saldos,  se  estamos atingindo a  meta  atuarial  e
também apresenta os cenários econômicos mundiais e do Brasil. O Sr.  Odilon
José  Santana  Júnior inicia  dizendo  que  o  relatório  é  apresentado
trimestralmente ao CMP e mensalmente na reunião do Comitê de Investimentos,
mas  que  o  CMP  pode  convocá-lo  a  qualquer  momento  para  qualquer
esclarecimento.  procedeu  a  leitura  e  paralelamente  foi  dando  os  devidos
esclarecimentos sobre o Relatório apresentado. Toda a explicação apresentada
consta  do  Relatório  entregue.  Conselheiro  José  Rocha pergunta  sobre  a
tendência de aplicar no IMA, já que é um fundo a longo prazo e tem muita
volatilidade, o Sr.  Odilon José Santana Júnior explicou que estão estudando
essa possibilidade e que se acontecerem não serão realizadas agora, talvez em
dezembro ou só o ano que vem, que dependendo do cenário político podem ou
não sofrer alterações, então o Comitê prefere não se posicionar agora e que estão
analisando o mercado e se verificarem se existe uma perspectiva de estabilidade
econômica, e como o objetivo é bater a meta atuarial,  da forma conservadora
que estão atuando essa meta está sendo batida. Conselheiro José Rocha ressalta
que o importante agora é ser conservador mesmo. O Presidente do CMP/IPAM
Zenildo de Souza Santos esclarece aos Auditores do Tribunal de Contas que a
partir da criação do Comitê de Investimentos em janeiro de dois mil e quatorze,
o CMP é responsável pela aprovação da Política de Investimentos e o Comitê de
investimentos é responsável pelas aplicações obedecendo tudo que estabelece a
Política  de  Investimentos,  inclusive  e  principalmente  os  seus  percentuais  de
aplicação.  O  Conselheiro  José  Rocha pergunta  como  está  a  situação  do
enquadramento apontado como irregular pelo Ministério da Previdência e que
consta no Extrato de Irregularidades, o Sr. Odilon respondeu que o único fundo
que está fora do enquadramento é  Fundo Ipiranga que tem o limite de 25% e
que estamos com 40,66% (em junho) e o que ocasionou este desenquadramento
foi que em dezembro o maior quotista do Fundo Ipiranga resgatou todas as suas
quotas, que foi o GEPREV de Tocantins, e que quando resgatou todas as quotas,
e sendo ele o maior quotista, a exposição do IPAM no Fundo aumentou, como
exemplo, a titulo de explicação, se existiam quatro quotistas cada um com vinte
e cinco por cento de quotas, e um deles sai, automaticamente todos os restantes
devem  ficar  com  trinta  e  três  por  cento  para  cada  um,  então  foi  isso  que
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ocasionou, tínhamos vinte e cinco por cento das quotas e com a saída de um
membro, hoje temos quarenta virgula sessenta e seis por cento das quotas, O
Presidente  do  CMP/IPAM  Zenildo  de  Souza  Santos pergunta  se  foi  dado
conhecimento da possível saída deste quotista aos demais membros do fundo, o
Sr.  Odilon  responde  que  essa  informação  não  é  repassada  aos  membros  do
Fundo.  Após  tomarmos  conhecimento  deste  desenquadramento  é  que  nos
dirigimos  ao  Ministério  da  Previdência  em  Brasília  (DF)  com  o  intuito  de
sensibilizá-los  para  o  aguardo  do  resgate  que  será  em março  de  dois  mil  e
dezessete para que não tenhamos que pagar a multa, que gira em torno de um
milhão e quatrocentos mil, caso o enquadramento seja feito agora, e que este
desenquadramento passivo foi ocasionado por uma situação alheia a vontade do
IPAM, pela saída de um quotista e que caso o IPAM também saía, outros RPPS
participantes do Fundo Ipiranga devem também entrar nesse desenquadramento.
Os técnicos do Ministério da Previdência entenderam a situação, solicitamos que
o CRP fosse liberado mesmo com esta situação atípica, solicitaram que o IPAM
entrasse com um documento explicando o fato ocorrido para análise, fizemos e
protocolamos o documento, mas o fato é que o pedido foi indeferido e até hoje
consta  essa  pendência.  O  Comitê  já  deliberou  pelo  resgate  imediato  do
excedente, ficaremos com os vinte e cinco por cento e pagaremos a multa pelo
resgate.  Resgate este de aproximadamente quinze milhões de reais, com uma
multa  de  aproximadamente  um milhão  e  quinhentos  mil  reais,  a  demora  da
solicitação  deste  resgate  ocorreu  porque  quando  foram  fazer  a  atualização
cadastral do instituto, foi constatado que o CNPJ está com dados diferentes de
endereço, consta ainda o endereço antigo, sendo necessário a sua localização
recente pois o CEP encontra-se errado, então o administrador do fundo mandou
um documento solicitando a regularização do CNPJ, ou seja, do CEP, após isso
será feito  o resgate.  O Presidente  do CMP/IPAM  Zenildo de Souza Santos
relata que durante a reunião que ele esteve em Brasilia (DF) no Ministério da
Previdência, colocamos a situação, até pelo nosso entendimento que esse Fundo
não tem só o RPPS/IPAM como quotista, que existem outros RPPS´s e que a
partir do momento que o RPPS/IPAM solicitar o resgate, todos os RPPS´s que
estão no Fundo Ipiranga também passariam a ficar desenquadrados e isso geraria
um efeito cascata, e que o Ministério da Previdência teria que notificar também
os  demais  RPPS´s  do  Fundo  Ipiranga  pelo  desenquadramento  e  que  esses
ficariam também com irregularidade no CRP. Os técnicos em nenhum momento
demonstraram  ter  essa  condição  de  nos  responder  como  solucionar  este
problema, e a todo momento eles mencionavam as normas da CVM e que não
abririam mão dela, e a nossa preocupação, inclusive minha como Presidente do
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CMP é que o RPPS/IPAM não tivesse que pagar essa penalti de um milhão e
meio de reais, então nós fomos com essa intenção de convencê-los a aguardar o
resgate total que será no mês de março de dois mil e dezessete que é o período
que não teríamos que pagar o penalti. mesmo assim não fomos atendidos porque
a Lei da CVM prevê o prazo de cento e oitenta dias para o enquadramento e nós
excederíamos este prazo, mas o próprio Ministério da Previdência não tem um
exemplo desse igual ao nosso, que é o desenquadramento passivo ocasionado
pela saída de um quotista de um fundo, e que vai gerar o desenquadramento de
outros RPPS´s participantes do mesmo fundo.  Conselheiro  Francimar Alves
disse que no documento que o IPAM recebeu foi dado um prazo de cento e
oitenta  dias  para  reenquadrar  para regularizar  o  CRP,  e  que  o  Ministério  da
Previdência quer o reenquadramento independente do que o IPAM vai perder,
então para não perdermos temos que aguardar essa esse prazo até março, então
como vamos fazer. O Presidente do CMP/IPAM esclarece que essa situação de
cento e  oitenta  dias foi  o  prazo dado pelo  Ministério  da Previdência  para o
enquadramento e o prazo para resgate do excedente do fundo é de quinhentos e
quarenta dias, ou seja, o prazo não será atingido dentro do limite estabelecido
pelo Ministério da Previdência.  o Conselheiro  José Rocha lembra que havia
sido proposto pelo próprio CMP/IPAM a tentativa de uma ação judicial, lembra
que foram apresentadas  as  justificativas  pelos procuradores do instituto e  da
PGM, para que o instituto não pague essa multa que não decorreu da vontade do
IPAM e sim em decorrência de uma ação de terceiros, então pergunta como está
essa situação. O Presidente do CMP/IPAM Zenildo de Souza Santos esclarece
que ainda não teve acesso ao processo que foi impetrado pelo IPAM com relação
ao CRP, mas pelo que recebi de informações, o IPAM entrou com uma ação para
que não fossem bloqueados os repasse de recursos federais para o município,
tanto  é  que  ainda  aparecem  no  CRP as  irregularidades  conforme  o  que  foi
entregue aos Conselheiros nesta reunião, mas podemos convocar a PROGER do
IPAM para prestar os esclarecimentos na próxima reunião. O Sr. Odilon termina
sua apresentação afirmando que todas as aplicações do RPPS/IPAM estão de
acordo com a Política de Investimentos. Os Auditores do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia foram convidados para comporem a mesa, com a palavra a
Auditora  Gislene Rodrigues Menezes  que agradece o convite formulado pelo
Presidente do CMP/IPAM para participar da reunião e inicia um breve relato dos
trabalhos realizados pela equipe do TCE/RO, e que neste momento o objetivo
era  o  de  registrar  a  atuação  da  auditoria  e  registrar  a  atuação  do Conselho,
porque o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está participando de um
trabalho nacional junto com mais trinta e quatro tribunais em conjunto com o
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TCU - Tribunal de Contas da União, fazendo um diagnóstico dos Institutos de
Previdência  a  nível  nacional,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  vai  gerar  um
relatório com os itens mais agregados e nós vamos ter o nosso relatório a nível
estadual que estão participando o IPAM e o IPERON, o principal propósito é de
levantar  dados  de  governança,  saber  como  funciona,  se  está  instituído  as
principais instâncias de decisão como por exemplo o Conselho, os principais
indicadores do RPPS e como ele está plantado no cenário  dos demais RPPS.
Vamos comparar a média de rendimentos das aplicações com a média nacional,
vai  ser  um  trabalho  muito  interessante  e  depois  vai  ser  apresentado  para  a
sociedade,  de  repente  até  para  a  assembléia,  por  isso  nós  viemos  hoje
acompanhar uma reunião do conselho para saber como funciona, a atuação, se
há paridade como já foi demonstrado pelo Presidente do CMP e aproveitou a
oportunidade para falar sobre a importância da atuação do Conselho, porque o
Conselho está pertinho da administração, então qual é o propósito do Conselho,
é  que  as  decisões  sejam   partilhadas,  diminuindo  possíveis  conflitos  de
interesses,  porque o que está  em jogo não é só o interesse do gestor,  tem o
interesse do segurado, do patrocinador (que é o gestor do município), que ao
final  irá  arcar  com todos os encargos  maiores  que é  de  responsabilidade do
município, como a própria Lei diz que se houver insolvencia do instituto, é o
município que vai ter que assumir o ônus, e para isso pode ser que o município
tenha que sacrificar políticas públicas no futuro. O déficit previdenciário não é
só aqui  do IPAM mas da previdência  brasileira,  os  institutos  de  previdência
própria não são uma exceção, de repente é até pior, só não são piores do que a
Previdência da União que no âmbito dos institutos é a que está mais complicada,
mas os municípios ainda tem salvação, porque os municípios ainda tem muitos
servidores  ativos  em  relação  a  quantidade  de  aposentados  e  ainda  dá  para
trabalhar, e no futuro não comprometer as ações municipais, por exemplo aqui
tem segregação de massas, tem separação, quando o município tiver que assumir
o  fundo  um  que  é  o  do  pessoal  mais  antigo  vai  comprometer  as  políticas
públicas  então  tem  que  ter  visão  de  longo  prazo  e  a  atuação  de  vocês  é
justamente   isso,  no  dia-a-dia  prevenindo  situações,  fiscalizando  e
acompanhando  de  perto,  para  evitar  que  no  futuro  sejam comprometidas  as
finanças e as aposentadorias do município, porque tem que equilibrar, um dia a
sociedade  não  vai  aceitar  que  a  metade  dos  recursos  vá  para  uma  parcela
pequena de gente que são os servidores públicos, então é muito importante isso,
quanto ao nosso trabalho, como nosso trabalho  tem um escopo definido, que foi
desenhado em conjunto com os  demais  tribunais  e  o  Tribunal  de  Contas  da
União, nós vamos atuar no que já está definido, que são áreas macros e que nós
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vamos fazer um diagnóstico mais geral, no dia-a-dia de vocês, são vocês que
tem  que  atuar,  cobrar  junto  aos  gestores,  levar  as  instâncias  superiores  se
souberem de alguma irregularidade e dizer  que o trabalho de vocês é muito
importante, é importante a atuação de vocês e dizer que infelizmente um dia
vocês  podem  inclusive  serem  cobrados  por  isso,  todos  tem  consciência  da
responsabilidade, porque é o CPF de vocês que estão aqui atuando. O trabalho
de vocês é mais importante inclusive do que o do próprio tribunal porque nós
estamos  longe,  o  nosso  é  mais  controle  externo  e  não  somos  tão  eficientes
quanto  gostaríamos,  por  muitas  questões,  principalmente  operacional  e  de
capacidade  mesmo,  então  os  servidores  tem certeza  que  contam com vocês,
embora  saibamos  que  o  servidores  não  tem  aquele  interesse,  sabem  que  o
município vai pagar e pronto, mas vocês que estão aqui mais próximos, que tem
mais conhecimento, que tem mais acesso e que tem que defender o patrimônio,
porque as vezes o segurado tem acesso mas não entende, então acaba que ele
não tem tanto interesse, por isso acho que é muito importante o papel de vocês
aqui para cumprir  o objetivo do instituto que é o de pagar os benefícios no
futuro de todos os servidores e não comprometer as finanças do município para
a sociedade em geral. O Presidente do CMP/IPAM Zenildo de Souza Santos
agradece a presença da equipe do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e
de imediato diz que o Conselho tem uma necessidade de aproximação com os
órgãos fiscalizadores no sentido de orientação do próprio conselho, como por
exemplo, o Ministério da Previdência determina a existência do colegiado e suas
respectivas competências, só que quando percebemos que no universo de RPPS
no Brasil,  quando participamos de Congressos e Seminários,  que os próprios
conselhos no Brasil são diferentes com um objetivo só, nós temos conselhos que
são  divididos  em  administrativo  e  fiscal,  enquanto  nós  somos  um  só  e
trabalhamos com dois  fundos,  então existem essas  divisões  e  nós  ainda  não
recebemos  nenhuma  orientação  no  sentido  de  padronizar  a  atuação  dos
conselhos, não existe um cadastro nacional de todos os conselheiros, onde os
conselheiros recebam orientações do próprio Ministério da Previdência,  e que o
Ministério  da Previdência  saiba que são  os conselheiros no Brasil  que estão
atuando por ele, então nos sentimos essa necessidade de aproximação, porque
até  mesmo o  trabalho que  está  sendo  realizado  por  vocês,  nós  não  tivemos
acesso a estes documentos, então nós ainda temos essa dificuldade de saber o
que é prioridade para fiscalizar, nós buscamos o máximo de informações por
meio da internet, buscamos cursos que melhorem a nossa qualificação, mas nós
gostaríamos de uma padronização dos conselhos à nível de Brasil, até mesmo
para o fortalecimento do RPPS, não sei se vocês poderiam levar a conhecimento
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do Ministério  da Previdência  esse nosso anseio de padronização.  A Auditora
Gislene responde que quando os trabalhos forem concluídos eles vão ter uma
visão geral, e que já estão fazendo um levantamento de como é a atuação de
cada um dos conselhos, até para termos uma noção de como que é, as estruturas
de cada um, mas eu vejo que é importante o que foi falado para fortalecer os
conselhos em âmbito nacional, mas cada um tem a sua realidade, então é muito
específico cada realidade, tem instituto que tem nível de governança maior, tem
instituto que o executivo que é o principal, tem instituto que o relacionamento é
mais estreito e tem aqueles que o relacionamento é mais acostado, tem locais
com muitas decisões políticas e outras não, cada um é uma realidade, é claro que
o que o Presidente  do CMP/IPAM falou pode induzir  a  melhoria  no âmbito
nacional  e fortalecer  os Conselhos,  mas em cada instituto quem vai fazer  as
regras  são  vocês  (Conselho)  mediante  proposta  de  Regimento  Interno  de
atuação, acho que de repente uma revisão no regimento interno de vocês, eu não
sei exatamente porque teria que ter dados para dizer, mas é importante o que foi
falado,  mas  vamos  dizer  que  nada  isenta  a  atuação  de  vocês,  se  faltam
ferramentas então construam essas ferramentas, as vezes falta o jeito de atuar,
mas cabe a vocês construir,  façam as propostas,  levem no executivo,  porque
cada um é cada um, os objetivos são diferentes de cada instituto, uns tem nível
maior de governança, outros tem menor, então tem  que construir para melhorar,
tem a questão da indicação, da paridade, tem instituto que não tem, então vocês
já  estão  estruturados  nesse  sentido,  cabendo  somente  revisar  e  aprimorar.
Revisar o Regimento Interno e atuar junto as entidades de classe também, mas
nos  vamos  levar  essa  sugestão,  nós  temos  um  fórum  de  discussão,  onde
partilhamos  experiências,  e  quando  encontramos  uma  boa  prática  nós
divulgamos e ficamos trocando idéias, vamos partilhar essa solicitação de vocês
para saber o que os demais membros acham sobre isso, mas acredito que é uma
coisa que tem que partir mais de vocês do que do órgão de controle externo que
somos nós, vamos fazer um diagnostico e onde nós encontramos boas práticas
de  gestão  nós  estamos  relatando,  e  as  más  práticas  também,  para  servir  de
exemplo  pros  demais,  vai  sair  no  Relatório  Nacional  e  não  no  nosso.
Conselheiro  Francimar Alves comenta sobre todas as  competências que são
atribuídas aos conselheiros e que não existem muitas formações nesse sentido,
inclusive pelo próprio Tribunal de Contas que oferecem um calendário anual de
cursos  que  os  conselheiros  não  são  convidados,  e  Congressos  e  Seminários
Nacionais  quando  existem  não  são  agraciados,  e  Auditora  comenta  que
realmente quem julga, julga aos olhos do que está na lei, supomos que na Lei a
sua atuação teria que ser essa, mas a realidade de repente é outra, mas quem tem
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que aproximar a realidade do que está na Lei são vocês conselheiros, quanto aos
treinamentos e capacitações eu acredito que depois desse trabalho vamos trazer
mais eventos, o Tribunal está ficando mais atendo para esta área de previdência,
depois desse trabalho acredito que vão ter mais cursos, inclusive trazendo gente
de fora e é claro vamos encaminhar o convite a vocês, porque é importante a
capacitação,  porque  como  você  vai  controlar  o  que  você  não  conhece.
Conselheiro José Rocha comenta que a Escola de Contas sempre oferece cursos
abertos nessas áreas e deixa aberto um período de inscrições no SITE, isso é
uma prática e todos os jurisdicionados são convidados a participar dos cursos, a
Auditora  ressalta  que  realmente  essa  área  de  previdência  é  muito  carente
mesmo,  inclusive  os  próprios  técnicos  do  Tribunal  de  Contas  sentem  essa
necessidade,  porque é uma área complexa, não é muito simples e esperamos
evoluir  nos  próximos  anos,  trazendo  mais  cursos  de  capacitação,  tanto  para
vocês quanto para nós. O Presidente do CMP/IPAM Zenildo de Souza Santos
agradece  a  presença  de  todos  e  coloca  todo  o  Conselho  à  disposição  dos
Auditores  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia  para  quaisquer
esclarecimentos. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e oito
minutos, e EU Ênila Lacerda, secretária do CMP/IPAM, lavro a presente ATA,
que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste
Conselho  Municipal  de  Previdência  -  CMP/IPAM.  Porto  Velho  (RO),  25  de
agosto de 2016.

ZENILDO DE SOUZA SANTOS ____________________________________
Presidente do CMP/IPAM

JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE________________________________
Vice-Presidente do CMP/IPAM

MARCOS REZENDE DE CASTRO_________________________________
Conselheiro-Secretário do CMP/IPAM
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