
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP/IPAM

"Órgão Superior de Deliberação Colegiado"

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2016
Ata da Reunião Ordinária nº 009/2016, 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 dos Relatórios das manifestações do CMP sobre as Prestações de
Contas  de  2015  do  Fundo  de  Assistência  à  Saúde  do  IPAM/SAÚDE   3.
Encaminhamentos  dos  Relatórios  das  manifestações  do  CMP  sobre  as
Prestações  de  Contas  de  2015  dos  fundos  de  Previdência  e  Assistência,
oportunidade de inserção de itens que os Conselheiros consideram importante
que não constam nos relatórios  4. Providências à serem tomadas pelo CMP à
cerca  das  inúmeras  publicações  que  envolvem  o  IPAM/SAÚDE  e  o
IPAM/PREVIDÊNCIA  5.  Outros  encaminhamentos.  Em  respeito  aos  que
chegaram no horário a reunião teve seu inicio pontualmente as quinze horas e de
imediato  o  Presidente  do  CMP/IPAM  agradeceu  a  presença  de  todos  os
Conselheiros presentes, e de imediato passou a informar a todos os presentes
que foi convidado, via telefonema, a comparecer na Polícia Federal no dia vinte
e  três  de  setembro de  dois  mil  e  dezesseis,  às  dezesseis  horas,  para  prestar
esclarecimentos sobre o teor de matérias publicadas em sites de notícias de Porto
Velho,  onde constava o número do Processo de Investigação,  que segundo o
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delegado este número é sigiloso, durante os seus esclarecimentos, o Presidente
do CMP/IPAM esclareceu a composição e as atribuições do Conselho Municipal
de Previdência no que se refere, especialmente, na questão das aplicações dos
recursos ,  esclareceu também que a  partir  do momento em que foi  criado o
Comitê de Investimentos, ele e  responsável pela análise dos fundos, possui em
sua composição técnicos devidamente qualificados para fazerem essas análises,
para  posteriormente  sugerir  ao  CMP/IPAM a  sua  aplicação,  mas  que  como
atribuição do CMP/IPAM foi aprovada a Política de Investimentos para o ano de
dois  mil  e  dezesseis,  contendo  os  percentuais  de  aplicação  e  limitando  as
aplicações somente a Bancos Oficiais, e que no caso dessa aplicação, ela não foi
aprovada  porque,  além  de  não  ter  sido  aprovada  pelo  Comitê,  não  estava
enquadrada dentro das regras estabelecidas pelo CMP/IPAM através da Política
de Investimentos, mas que mesmo assim, como é de praxe, o CMP/IPAM ouviu
a apresentação do fundo de investimento, mas que nenhuma deliberação foi feita
pelo  CMP/IPAM,  ou  seja,  não  foi  aplicado  nenhum recurso  neste  fundo.  O
Delegado  mencionou  que  o  foco  aquele  momento  era  o  vazamento  da
informação do número do processo que saiu na reportagem, perguntou se eu
conhecia o repórter, falei que não, perguntou se eu sabia de algum servidor do
IPAM que pudesse ter dado essa informação, novamente falei que não, e que não
teria  como  dar  essa  resposta  porque  não  vivemos  a  vida  do  IPAM,  cada
conselheiro tem sua função na sua secretaria de origem e somente comparece ao
IPAM  nos  dias  das  reuniões  do  Conselho.  Esclarecidos  os  pontos,  fui
dispensado.  Na  semana  seguinte  foi  convidada  a  comparecer  a  Conselheira
Representante  da  Câmara  Municipal,  que  acreditamos  ser  devido  estar
trabalhando no mesmo local que o repórter que publicou a matéria trabalhar,
mas que a mesma disse que foram também perguntas simples, mas que o foco
também  foi  com  a  intenção  de  descobrir  quem  poderia  ter  fornecido  a
informação  que  constava  o  número  do  processo  de  investigação  da  Polícia
Federal, não tendo nada mais a declarar ela foi logo dispensada. Este fato foi
comentado  na  reunião  para  esclarecer  aos  membros  do  Conselho  que  eles
também podem ser chamados, alguns conselheiros relataram que em nenhum
momento  receberam  o  contato  de  nenhum  investidor,  e  que  o  dia  da
apresentação todos fomos unânimes em recusar a aplicação proposta. Sobre o
item 2 da pauta, foi entregue o Relatório da Manifestação sobre a prestação de
contas  2015 do fundo de  assistência  à  saúde do IPAM/SAÚDE constando a
análise contábil, restando apenas as recomendações, já que este será construído
coletivamente em conjunto com a análise (já entregue) do Fundo de Previdência,
foi  deliberado  que  a  equipe  finalizará  os  trabalhos  e  que  o  Presidente  do
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CMP/IPAM irá produzir a minuta de encaminhamento do Diretor-Presidente das
recomendações. o mesmo encaminhamento foi dado ao item três da pauta. sobre
o item quatro, após esclarecer o teor das matérias e ler o documento enviado
pela Coordenadoria de Previdência,  foram deliberadas as seguintes situações:
primeiro ponto é encaminhar ofício ao gestor do RPPS/IPAM para que o mesmo
se  pronuncie  em  nome  da  instituição,  solicitando  direito  de  resposta  e
juridicamente busque meios de interpelar o autor da matéria, já que o mesmo
também é servidor da carreira do município de Porto Velho, e ao mesmo tempo
esclarecer aos servidores a veracidade dos fatos acontecidos, utilizando para isso
todos os meios disponíveis de comunicação direta com o público, que também
responda ao Ofício da Coordenadoria de Previdência, no segundo ponto, ficou
deliberado que o Presidente do CMP/IPAM deverá produzir um esboço de um
Boletim Informativo contendo informações oficiais da situação atual dos fundos
de assistência e de previdência, explicando de forma simples e didática o que
está  acontecendo,  boletim  este  que  deverá  ser  distribuído  nas  secretarias,
autarquias  e  fundações,  para  esclarecer  os  pontos  de  dúvida  e  também para
mostrar  o  trabalho  realizado  pelo  CMP/IPAM.  sobre  os  outros
encaminhamentos,  o  Presidente  do  CMP/IPAM  informou  que  já  está  sendo
agendada a visita dos técnicos responsáveis pelo calculo atuarial, que recebeu
uma minuta do Diretor-Presidente do IPAM sobre a alteração da alíquota via
Lei, leu o seu teor e perguntou se todos concordavam pelo encaminhamento,
todos  se  posicionaram  a  favor,  sobre  os  demais  questionamentos,  ficou
deliberado que na presença do técnico responsável  pelo cálculo essa dúvidas
seriam sanadas e dados os devidos encaminhamento, todos de acordo. A reunião
foi encerrada às dezesseis horas e dois 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), 29 de setembro 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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CARLOS DOBBIS________________________________________________
Conselheiro Representante da PGM (Procuradoria Geral do Município)

MARCELO HAGGE SIQUEIRA____________________________________
Conselheiro Representante da SEMFAZ (Secretaria Municipal de Fazenda)

CLEODILSON MORAES DE MEDEIROS___________________________
Conselheiro Representante do IPAM (Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Porto Velho)

GERSON TRAJANO DOS SANTOS________________________________
Conselheiro Representante da SEMAD (Secretaria Municipal de Administração)

FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA_______________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO______________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

JULIETA FELICIANA PANTOJA___________________________________
Conselheira Eleita Representante dos Servidores Inativos

JOSÉ MARIA MIRANDA MARTINS________________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

LÚCIA VALÉRIA DE LIMA E SILVA MOREIRA_____________________
Conselheiro Eleita Representante da Câmara dos Vereadores
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