
 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E 1ª
REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  COMITÊ  DE  INVESTIMENTOS  DO  IPREVI  –
17/11/2016

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 10:00 (dez) horas,
na Sala de Reuniões – Gabinete do prefeito, localizado à Praça Mariana Rocha Leão, nº
20, Centro, Itatiaia – RJ; deu-se início a segunda Reunião Extraordinária dos Conselhos
Deliberativo, Fiscal e 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREVI,
no  exercício  vigente,  conforme  solicitação  dos  conselheiros,  efetivada  através  dos
Ofícios: IPREVI/185/2016 e IPREVI/216/2016  encaminhados ao gabinete do prefeito
em 31/08/2016 e 17/10/2016, solicitando agendamento de reunião com o Sr. Prefeito
Eduardo  Guedes  da  Silva.  Neste  ato  estiveram  presentes  os  seguintes  servidores:
Alessandra  Arantes Marques,  Isaltina  Cássia  da  Silva  Alvim Dias,  Mário  Célio  Maia
Gouvêa,  César  Rodrigues  Rocha,  Valdirene  Rocha,  Renildo  Máximo  Barbosa,  os
membros do Conselho Fiscal: Hudson Valério M. de Oliveira, Richard de Sousa Queiroz,
Maria  José  Leite  Mendes  de  Oliveira,  Marta  Rocha  Jardim  Mourão,  Ives  Pereira
Tavares,  os  membros  do  Comitê  de  Investimentos:  Alessandra  Arantes  Marques,
Isaltina Cássia  da Silva Alvim Dias,  Hudson Valério  M.  de Oliveira,  César Rodrigues
Rocha, Renildo Máximo Barbosa, Ives Pereira Tavares, Andréa da Silva Lima, Andressa
Gama do Prado,  a Diretora de Benefício do IPREVI, Sra. Flávia Gonçalves Cavalcante, o
prefeito  de  Itatiaia  Sr.  Eduardo Guedes  da  Silva,  o  Secretário  de  Fazenda  Sr.  José
Roberto Ferreira Domingos, o vereador Sr. Sebastião Mantovani e o Chefe de gabinete
Sr.  Edson  de  Sousa.  A  reunião  apresentou  como  pauta  os  seguintes  assuntos:  a)
Débitos  da  Prefeitura;  b)  Parcelamento  da  dívida;  c)  Rescisões;  d)  Solução  para
consolidar o débito; e) Outros. A Diretora Superintendente do IPREVI, Sra. Alessandra
Arantes Marques começou sua fala agradecendo ao prefeito Sr. Eduardo Guedes da
Silva pela presteza em atender a solicitação do Conselho e a presença de todos os
conselheiros  que  compareceram.  Em  seguida  relatou  que  em  todas  as  reuniões
mensais a questão da dívida do município com o Instituto de Previdência é assunto de
grande polêmica,  uma vez que os débitos tem aumentado absurdamente e até os
parcelamentos  não  tem sido  cumpridos,  daí  surgiu  a  proposta  de  convocação  dos
conselheiros em realizarmos uma reunião com o prefeito interino, para tentarmos um
acordo  na  via  administrativa  da  mesma  maneira  que  foi  realizada  com  a  gestão
passada. A Diretora Superintendente apresentou ao Prefeito, ao Secretário de Fazenda
e ao Chefe de Gabinete o Relatório contendo os valores devidos: Patronal, Consignado,
Consignado – Rescisões, Patronal – Rescisões e Folha de Custeio, Parcelamento dos
valores devidos. Neste momento a Diretora passou a palavra para que os conselheiros
se manifestassem a cerca da pauta da reunião. O conselheiro Mário Célio manifestou-



se demonstrando a sua preocupação com a saúde financeira do Instituto e com a
responsabilidade  recaída  sobre  o  gestor  municipal,  diretora  superintendente  e
conselheiros,  que  respondem  solidariamente  com  a  diretoria  do  IPREVI.  Ponderou
também que esse débito é prejudicial para o município, pois o mesmo fica com suas
certidões  negativadas  o  que  o  impossibilita  de  receber  verbas  do  governo.  O
conselheiro  foi  muito  incisivo  dizendo  que  gostaria  de  sair  da  reunião  com  uma
solução apresentada pelo prefeito. Em prosseguimento, a  Diretora Administrativa e
Financeira do Instituto Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias fez uma explanação da
real situação dos débitos.  Foram firmados três parcelamentos de dívida nº. 120/2011,
532/2015 e 533/2015. Os três estão com parcelas em atraso desde junho de 2016. E as
contribuições patronais e juros não são repassados desde junho de 2015. A mesma
explicou que já havia um parcelamento da dívida firmado pela gestão passada onde o
mesmo não foi cumprido. Ponderou que nesse momento seria necessário priorizar o
acordo de parcelamento n.º 120/11, pois ele é fruto de uma execução fiscal e fazer um
reparcelamento do montante da dívida total. Frisou a necessidade de atualização da
legislação  previdenciária,  e  adoção  de  medidas  para  equacionamento  do  déficit
atuarial. Neste momento, foi passada a palavra para o Secretário Municipal de Fazenda
Sr.  José  Roberto  que  relatou  sobre  o  momento  delicado  que  o  município  está
enfrentando diante da queda de arrecadação. Mas afirmou que para o exercício do
ano de 2017 a prioridade da prefeitura é colocar em dia a dívida com o IPREVI e o INSS.
O prefeito Sr. Eduardo Guedes se pronunciou afirmando que não vai medir esforços
para regularizar a situação do Iprevi e do INSS e manifestou o interesse em proceder o
reparcelamento  em  60  meses.  A  conselheira  Valdirene  Rocha  sugeriu  que  o
parcelamento se efetivasse em menos vezes, para que o prefeito cumprisse o mesmo
dentro do seu mandato. O prefeito relatou que não tem condições de quitar todo o
montante em outras condições e que a lei  permite que a Administração municipal
parcele  todo  o  débito  em  até  60  (sessenta)  parcelas  mensais.  Neste  momento  a
diretora superintendente colocou em votação a proposta apresentada pelo prefeito
interino, sendo a mesma aceita por unanimidade. A Diretora do Instituto informou que
será providenciada a minuta do projeto de lei que versa sobre o reparcelamento dos
débitos  para  análise  da  procuradoria  e  gabinete  do  prefeito  e  posterior  envio  do
projeto de Lei  a Câmara Municipal  de Itatiaia para a devida aprovação.  Nada mais
havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu por encerrada a
reunião.                                              


