
                                                                                                                                                                                                                                                          

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO 

IPREVI – 31/03/2016 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 10:00 (dez) horas, na 

Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua São José, nº 

210, Fundos, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a primeira reunião extraordinária dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, no exercício vigente, convocados para a 

presente reunião, através da Carta/CD/IPREVI/004/2016 e Carta/CF/IPREVI/004/2016. 

Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, 

Isaltina Cássia da Silva A. Dias, Jesuel Ferreira de Sá, Valdirene Rocha, Gilda de Fátima 

Viana de Carvalho, Mário Célio Maia Gouvêa, Lafayette Bezerra dos Santos, os 

membros do Conselho Fiscal: Hudson Valério M. de Oliveira, Richard de Sousa Queiroz, 

Maria José Leite Mendes de Oliveira, a Diretora de Benefícios, Sra. Flávia Gonçalves 

Cavalcante, os servidores concursados do IPREVI: Carolina Tavares de Lima, Aline de 

Oliveira Rocha, Andressa Gama do Prado, Thiago Nunes Teles do Couto, Ângela Maria 

Ribeiro da Silva, Mário Luiz Verdeiro Ferreira, Aldair Cardoso de Almeida, Ana Cristina 

Faustino e os representantes da empresa Exata: João Luiz Meireles e Viviane Santos 

Carvalho. A reunião apresentou como pauta: Apresentação da Minuta do Projeto de 

Lei do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia pelo 

técnico da empresa Exata. A Diretora Superintendente do IPREVI, Sra. Alessandra 

Arantes Marques, cumprimentou a todos e em seguida apresentou o técnico da 

empresa Exata Sr. João Meireles e a advogada Sra. Viviane Santos. A Diretora passou a 

palavra para o Sr. João Meireles que começou a explanar sobre a Minuta do Projeto de 

Lei. O técnico abordou sobre algumas alterações na Lei no que concerne a pensões e 

aposentadorias. Falou da criação de Funções Gratificadas no quadro do Instituto. O 

procurador do Instituto Dr. Aldair Cardoso pontuou acerca dos seguintes artigos da Lei: 

artigo 9º, inciso III, que dispõe sobre a perda da qualidade de dependente ocorre para 

o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem dezoito anos de idade, a 

sugestão foi alterar para vinte e um anos de idade, artigo 12 faz menção ao ITAPREVI, 

foi solicitado que providenciasse a correção, artigo 25, parágrafo 1º, faz remissão ao 

artigo 46 e o mesmo não tem pertinência com o assunto. A diretora de Benefícios 

solicitou que procedesse a alteração do valor do salário família tipificado no artigo 38, 

alterando para o montante atual de R$ 1.212,64 (mil, duzentos e doze reais e sessenta 

e quatro centavos); requereu a alteração do artigo 39, a respeito da cota do salário 

família por filho ou equiparado, com fundamento na Portaria Interministerial 

MTPS/MF nº 1 de 08/01/2016; solicitou também a alteração do artigo 56 a respeito do 

valor do auxílio-reclusão, que precisa ser atualizado para o montante de R$ 1.212,64 

(mil, duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos). A diretora superintendente 



solicitou que fosse alterado no Anexo I , inciso IV, acerca das reuniões do conselho 

deliberativo, alterando de trimestral para mensal, requisitou também a modificação no 

item 1.2 que dispõe sobre as outras competências  do Conselho Fiscal, inciso III, 

parágrafo 3º, alterando o mandato de 01 (um) ano conforme está previsto para 02 

(dois) anos. Requereu a inclusão do jetom para os membros do Comitê de 

Investimentos, visando a equiparação junto aos conselhos deliberativo e fiscal, pediu 

que alterasse o termo Conselho de Administração por Conselho Deliberativo conforme 

nomenclatura utilizada no RPPS; no item 2.2.1 – Divisão de Contabilidade, parágrafo 

único, foi solicitada a alteração da simbologia de FG-1 para CC2, pois o responsável 

pela Divisão de Contabilidade necessita de uma melhor remuneração, diante da 

complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos. Requisitou a inclusão na 

atribuição da Divisão de Informática, item 2.2.3, atualizar o site do IPREVI; no capítulo 

V das substituições, item 6, solicitou a alteração do texto: São substitutos natos, sem 

acréscimos remuneratórios e sem prejuízos de suas atribuições, em suas faltas ou 

impedimentos. Pois não considera justo os substitutos não perceberem pelas 

substituições. As propostas apresentadas foram validadas pelos conselheiros 

presentes. O representante da empresa Exata explicou a preocupação da diretoria 

executiva no que diz respeito a valorização profissional dos servidores e solicitou que 

fosse estudada uma proposta para melhorar os rendimentos dos mesmos, uma vez 

que a tabela salarial do município encontra-se muito defasada. Foi apresentada como 

sugestão a substituição dos cargos de provimento efetivo, auxiliar de administração 

para a nomenclatura agente previdenciário, incluindo as funções de arquivista, 

escriturário, digitador e almoxarife.  Possibilitando uma gratificação de alguns cargos. 

Tal proposta será discutida numa próxima ocasião. No decorrer da reunião muitos 

artigos da Lei foram abordados, porém os conselheiros pediram que se fizesse uma 

nova reunião, pois gostariam de um tempo maior para analisarem melhor a Minuta do 

Projeto de Lei. O técnico da exata achou plausível a solicitação dos conselheiros e se 

prontificou a retornar em uma próxima data quando os mesmos tiverem analisado 

melhor a Minuta do Projeto de Lei. Nada mais havendo a ser tratado no dia a Sra. 

Alessandra Arantes Marques, deu por encerrada a reunião. 

Em tempo: Foi apresentado ao Conselho para deliberação as propostas e ações a 

serem desenvolvidas na área de atuação do IPREVI em conformidade com o Plano 

Plurianual, demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias Anexo de Metas 

Fiscais e Projeção Atuarial em atendimento ao memorando SMF/SOC nº 07/2016, que 

dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta foi 

prontamente deliberada e aprovada por unanimidade, sendo devidamente assinada 

por todos os conselheiros presentes, conforme estabelece a Lei nº 369, art.81. 

  

 


