
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO e FISCAL DO IPREVI – 

18/06/2015. 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 10:00 (dez) horas, na 

Prefeitura Municipal de Itatiaia, localizada à Praça Mariana da Rocha Leão, nº 20, 

Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a terceira reunião extraordinária dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, no exercício vigente. Estiveram presentes o prefeito municipal 

Senhor Luiz Carlos Ferreira Bastos, o vice prefeito Edmar Barbosa da Silva, a chefe de 

gabinete Adriana Fontes, o secretário de fazenda José Roberto Domingos e os 

seguintes conselheiros: Alessandra Arantes Marques, Hudson Valério de Oliveira, César 

Rodrigues Rocha, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Mário Célio Maia Gouvêa, Gilda de 

Fátima Viana de Carvalho, Lafayette Bezerra dos Santos, Jesuel Ferreira de Sá, 

Valdirene Rocha. E os membros do Conselho Fiscal: Marta Rocha Jardim Mourão, 

Richard de Souza Queiroz, Maria José Leite Mendes de Oliveira, Ives Pereira Tavares, 

Anderson Alves de Moura e Jair Joaquim dos Santos. A diretora superintendente abriu 

a reunião informando ao prefeito municipal que os conselheiros solicitaram o 

agendamento da mesma porque gostariam de solicitar esclarecimentos acerca dos 

atrasos nos repasses da parte patronal, esclarecer sobre os débitos, parcelamento 

dentre outros assuntos. O Sr. Luiz Carlos esclareceu que o município sofreu uma 

significativa perda na arrecadação do ICMS, cerca de aproximadamente 18 (dezoito) 

milhões/ano o que tem dificultado muito cumprir com todos os compromissos 

financeiros. O secretário de Fazenda Senhor José Roberto esclareceu que a 

administração está tendo que arcar com alguns débitos provenientes de 

irresponsabilidades de gestões anteriores dentre eles o pagamento judicial da antiga 

Xerox do Brasil, desapropriações de áreas, demandas judiciais e paralelo a tudo isso 

tivemos a queda da arrecadação do ICMS, embora nada disso justifique o débito, é 

importante destacar os motivos que o ocasionaram. Mas que o prefeito juntamente 

com os colegas secretários municipais vem buscando meios para redução das despesas 

com o objetivo de equacioná-los. O sr. Luiz Carlos ressaltou ainda que mesmo diante 

de todos os impasses tem conseguido honrar com os salários dos servidores, já pagou 

a 1ª parcela do décimo terceiro e que Itatiaia é o município do sul fluminense que 

alcançou o maior percentual de reajuste salarial nesses últimos anos. A conselheira 

Valdirene perguntou ao prefeito se existe alguma medida por parte do governo para 

reduzir o número de contratados, uma vez que eles contribuem para o INSS e não para 

o IPREVI. O prefeito relatou que o objetivo do concurso foi exatamente reduzir o 

número de contratados e consequentemente aumentar o quantitativo de servidores 

contribuindo para o Regime Próprio de Previdência Social. Mencionou que não medirá 

esforços para realizar o pagamento do IPREVI no prazo da lei municipal. Esclareceu 

ainda que o IPREVI passou por uma auditoria do Ministério da Previdência Social e que 



a diretora superintendente Alessandra buscou junto a administração municipal 

soluções imediatas. E em caráter de urgência foi encaminhado e prontamente 

aprovado pela Câmara Municipal o projeto de lei dispondo sobre o parcelamento dos 

débitos e a adoção de guia de recolhimentos previdenciários, sendo as demais 

recomendações sanadas administrativamente. Foi informado pela diretora 

superintendente que a Lei do Parcelamento foi devidamente publicada nesta quinta-

feira dia 18 de junho. O conselheiro Mário Célio esclareceu que os Conselhos têm se 

preocupado muito com a situação do IPREVI, pois já existe um parcelamento, a parte 

patronal mensal não está sendo repassada e agora outro parcelamento, alertou o 

prefeito que a responsabilidade é única e exclusiva dele e que futuramente pode 

comprometer em muito a sua vida, ocasionando sérios danos ao seu patrimônio 

pessoal. Além da questão financeira abordou sobre a necessidade de se estabelecer 

políticas públicas para os servidores municipais e a questão de viabilizar uma área para 

a sede do Iprevi. O prefeito agradeceu a preocupação dos conselheiros e informou que 

irá se empenhar para cumprir o que foi acordado. A respeito da área para a sede nada 

impede a prefeitura em autorizar a cessão de uso de um terreno para o Instituto e 

sobre as questões de políticas públicas relatou que os conselheiros tem seu apoio no 

sentido de discutir e priorizar com os servidores, políticas públicas e numa próxima 

ocasião conversarmos sobre o assunto. A conselheira Valdirene pediu a palavra e 

relatou ao senhor prefeito a sua insatisfação quanto ao atendimento recebido pelo 

secretário de administração. Ela esclareceu que esteve com o senhor Eloisio para pedir 

esclarecimentos sobre o pagamento das férias dos servidores uma vez que é 

representante do Sindicato dos Servidores Públicos e o secretário respondeu dizendo 

que os servidores não trabalham. Relatou que não tem interesse em saber a opinião 

do secretário acerca dos funcionários e sim obter uma resposta plausível sobre o 

pagamento de um direito do servidor público. O Sr. Luiz Carlos disse que desconhece 

tal situação e que irá conversar com o Sr. Eloisio. Nada mais havendo a ser tratado no 

dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.  


