
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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 2016
Ata  da  Reunião  Extraordinária  nº  001/2016,  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 e IPAM/SAÚDE, realizada no dia

primeiro de Fevereiro 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); 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);

Francilene dos Santos Carvalho (Conselheira - Suplente - Eleita Representante

da  Câmara  Municipal  de  Porto  Velho)  e  Gentil  Gomes  de  Castro  Filho

(Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores  Ativos);  para  tratarem  dos

seguintes  assuntos  de  pauta:  1  -  Leitura,  aprovação  e  assinaturas  da  ATA da

Reunião Ordinária  nº  001/2016/CMP; 2 -  Entrega do Calendário de Reuniões

Ordinárias  de 2016;  3  -  Entrega  da Relação dos  Contratos  Continuados,  com

Recursos da Previdência e da Assistência Médica e dos Balancetes de Receitas e

Despesas dos meses de Outubro e Novembro de 2015, dos Fundos de Assistência

Médica  e  Fundo  de  Previdência;  4  -  Pedido  de  Apresentação  do  Fundo  de
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Investimento PLANNER (atendendo solicitação do MEMORANDO CIRCULAR

nº  07/PRESIDÊNCIA/IPAM  -  datado  de  26/01/2016),  com  a  presença  dos

membros do Comitê de Investimentos; 5 - Deliberação e Encaminhamentos sobre

a Minuta de Lei Complementar que transforma a Gratificação de Produtividade

Especial  (GPE)  em Vantagem Pessoal(VP)   para  os  servidores  do IPAM; 6  -

Ratificação da indicação dos Conselheiros que devem participar da Assembléia

Geral Extraordinária do Fundo de Investimento em participações Conquest FIP

em São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro  no  mês  de  fevereiro/2016.  Às  quinze  horas,

Havendo quorum regimental e agradecendo a presença dos nobres conselheiros

presentes,  do  Presidente  do  RPPS/IPAM  Dr.  Carlos  Couri  e  dos  servidores

presentes neste auditório, o Presidente do CMP/IPAM o Conselheiro Zenildo de

Souza Santos declarou aberta a sessão extraordinária nº 001/2016, e de pronto

comentou  sobre  o  item 1  da  pauta  comunicando  que  a  Leitura,  aprovação  e

assinatura  da  ata  da  reunião  ordinária  nº  001/2016  e  a  ata  desta  reunião

extraordinária  serão  ambas  lidas  na  próxima  reunião  ordinária  em virtude  de

alguns ajustes administrativos, ficando também a entrega o calendário de reuniões

ordinárias  para  a  próxima  reunião.  Sobre  o  item  3,  informou  que  todos  os

conselheiros  receberam  o  quadro  demonstrativos  de  todos  os  contratos

continuados, tanto os que utilizam recursos da Previdência Social, quando os que

utilizam recursos  da  Assistência  Médica,  foi  deliberado  que  caso  haja  algum

pedido de vista  dos processos relacionados,  o  conselheiro deverá solicitar  por

escrito ao Presidente do CMP, que de pronto pedirá o processo e convocará o

responsável para dirimir dúvidas e prestar os devidos esclarecimentos. Sobre o

item 4, todos os conselheiros receberam os Balancetes dos meses de outubro a

novembro/2015, dos fundos de Previdência e Assistência Médica, neste caso foi

deliberado  pelo  colegiado,  após  sugestão  do  Presidente  do  CMP/IPAM  que
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deverá  ser  convocado  o  Contador  do  RPPS/IPAM  para  prestar  os  devidos

esclarecimentos e dirimir dúvidas sobre os dados apresentados nos relatórios. o

Presidente do CMP/IPAM passou então a palavra ao representante do Fundo de

Investimentos  Planner  (atendendo  solicitação  do  Memorando  Circular  nº

07/Presidência  -  datado  de  26/01/2016)  que  apresentou  e  entregou  material

impresso e em mídia referente ao Fundo de Investimento, e passou a explanar os

dados estatísticos do fundo Planner; ao final da apresentação foi aberto espaço

para perguntas e esclarecimentos dos conselheiros. O Presidente do CMP/IPAM

esclareceu  que  foi  solicitada  a  apresentação  do  fundo  e  não  a  deliberação,

esclarecendo que a parte técnica apresentada pelos fundos de investimento é de

responsabilidade do Comitê de Investimentos que por Lei emitem pareceres sobre

a viabilidade ou não do fundo apresentado, e que o Conselho só delibera mediante

a apresentação deste parecer emitido pelo Comitê de Investimentos, lembrando

ainda que no mês de Dezembro/2015, foi aprovado pelo CMP/IPAM a Política de

Investimentos 2016; neste momento o presidente do CMP/IPAM abriu o espaço

para que caso algum membro do comitê de investimento quisesse tecer algum

comentário  sobre  o  fundo,  poderia  fazê-lo,  mas  não  houve  nenhuma

manifestação; o Presidente do CMP/IPAM perguntou qual a experiência que este

fundo tinha com RPPS e se existia no Brasil algum RPPS que vocês controlam o

investimento deles, a resposta foi que a Planner  possui dezenas de RPPS, e que

todos estão elencados no material disponibilizado e que eles (empresa) tem vasta

experiência com RPPS; o Conselheiro Francimar pergunta com relação aos RPPS

do Brasil, quais as capitais que aplicam no Fundo Planner e se ele podia citar

quais os Institutos de Previdência com maior volume de recursos no Brasil, que

aplicam no fundo Planner, a resposta foi que praticamente, não quis dizer todos,

mas a grande maioria ou quase todos possuem recursos investidos na Planner,
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alguns com valores bastante relevantes e outros pequenos investimentos, dentre

os grandes institutos PETRUS, FUNCEF, PREVIC até os pequenos institutos de

RPPS com cidades bem menores, somos uma empresa muito grande com 19/20

anos, e uma das maiores do mercado, cobrimos oitenta por cento do território

nacional, são poucos RPPS que não possuem investimentos com a PLANNER;

apresentados alguns planos, o Presidente do CMP/IPAM pergunta se todos eles

bateram a meta atuarial em 2015; a resposta foi que todos eles estão cem por

cento regulares, o Conselheiro Dobbis pergunta quem é o escritório de advocacia

que dá assistência jurídica para o Fundo Planner, a resposta foi que quem presta

este serviço especifico para o Fundo Planner se chama MOLLO § SILVA que é a

mesma que dá assistência jurídica a FUNCEF, e que até dezembro/2015 dava

assessoria  jurídica  a  PETRUS,  não  sabe  informar  se  renovou  o  contrato.

Encerrada a apresentação e como não existiam mais perguntas o Presidente do

CMP/IPAM  o  Conselheiro  Zenildo  de  Souza  Santos  solicita  a  presença  do

representante dos servidores do IPAM quem irá fazer a apresentação do item 6 da

pauta. O Presidente do CMP/IPAM volta a esclarecer que foi feita a apresentação

e que se o comitê quiser apresentar algum relatório sobre o fundo que solicite a

convocação de nova reunião para deliberação, perguntou se o Fundo Planner já

fez a apresentação para  Comitê de Investimentos, o representante da empresa

disse  que  pensou  que  a  apresentação  seria  também  pro  comitê,  já  que  eles

estariam presentes  e  que  poderiam sanar  dúvidas  e  dar  encaminhamentos.  O

Presidente do CMP/IPAM novamente esclareceu que por motivo de pauta,  foi

solicitada a apresentação e não a deliberação, o comitê foi criado para este fim,

eles tem que lavrar uma ata com a apresentação, emitir um parecer e submeter a

este  conselho  com  explicações  do  que  eles  pretendem  ,  para  somente  assim

partirmos para as deliberações, já que nós conselheiros entendemos que o Comitê
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é  o  único  responsável  pelos  investimentos  do RPPS/IPAM,  neste  momento  o

Presidente do CMP/IPAM entrega a minuta da Lei Complementar de Criação do

Comitê de Investimentos e cita as atribuições do Comitê constantes na Lei,  a

título  de  esclarecimento,  o  Sr.  xxxxx  agradece  a  atenção  dispensada  pelos

conselheiros, o Presidente do CMP/IPAM agradece a presença e a apresentação

do  Fundo  Planner  e  passa  ao  item 6  da  pauta  de  reuniões;  o  Presidente  do

RPPS/IPAM Dr. Carlos Couri pede a palavra, que é gentilmente concedida pelo

Presidente do CMP/IPAM, relata que a finalidade dele ter pedido a apresentação

do Fundo de Investimentos Planner, ao CMP/IPAM, é que eles já estiveram no

RPPS/IPAM  anteriormente,  e  como  o  CMP/IPAM  já  deliberou  que  os

investimentos para 2016 fossem feitos exclusivamente em Bancos Oficiais, e que

quando o Fundo de Investimentos Planner demonstrou o interesse em administrar

recursos  do  RPPS/IPAM,  que  havia  esta  objeção  constante  no  Plano  de

Investimentos  2016,  e  como em gestões  anteriores  houveram problemas  com

aplicações  que  causaram prejuízos  ao RPPS/IPAM e que ele  (Presidente)  não

gostaria de repetir este erro, foi onde o Fundo de Investimento Planner sugeriu

que fosse  apresentado  para  o  CMP/IPAM e  para  o  Comitê  de  Investimentos,

mencionando  que  a  apresentação  já  havia  sido  feita  para  o  Comitê  de

Investimentos e resolveram trazer para o CMP/IPAM para conhecimento e para

deliberação da aprovação ou não deste fundo, e para que houvesse uma divisão de

responsabilidades  entre  o  Comitê  de  Investimentos  e  o  CMP/IPAM  para  a

aplicação de recursos do Fundo de Investimentos Planner,  essa foi a intenção da

apresentação, por isso precisa de uma resposta urgente porque quanto mais cedo

mudarmos  a  Política  de  Investimentos  melhor  pois  não  acarretará  prejuízo

nenhum ao instituto e para que nós não possamos cair nos mesmos problemas das

gestões anteriores, o Presidente do RPPS/IPAM entende a situação da Planner,
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que por estarmos em uma época difícil, onde a volatividade de mercado é muito

grande, mas pelo que a Planner apresentou parece ser uma empresa de confiança

no mercado e isso trás pra gente um conforto, por isso nós trouxemos para o

CMP/IPAM esta apresentação, com base nos nossos critérios de seleção, por isso

gostaria  que  o  CMP/IPAM  se  manifestasse  após  análise  técnica  do  material

apresentado e passasse para o Comitê para que nos pudéssemos condicionar esta

aplicação.  O  Presidente  do  CMP/IPAM diz  que  salvo  a  opinião  contraria  de

algum  Conselheiro,  a  sua  opinião  é  a  de  que  a  partir  do  momento  que  foi

aprovada  a  Lei  Complementar  nº  544  de  29  de  agosto  de  2015,  retroativa  a

Janeiro/2015, este CMP/IPAM em várias reuniões foi mencionado que a partir do

momento da criação do Comitê  de Investimentos todos os investimentos com

recursos do RPPS/IPAM seriam de responsabilidade do Comitê de Investimentos,

isso  já  foi  colocado  pelo  colegiado  e  temos  uma série  de  menções  em ATA

esclarecendo este assunto, existem ainda uma série de pontos que precisam ser

analisados sobre este Fundo, inclusive com o Relatório do próprio Comitê de

Investimentos,  que  deve  ser  enviado  a  este  CMP/IPAM  para  avaliarmos,  se

alteramos ou não a Política de Investimentos 2016 e somente a partir daí caberá

uma análise por parte dos membros deste colegiado, esta é minha posição e pede

para que os demais membros do CMP/IPAM se posicionem caso tenham opinião

divergente.  O  Conselheiro  Francimar  diz  que  já  foi  aprovada  a  Política  de

Investimentos 2016 e que ele, particularmente, acha que não deveríamos voltar

atrás,  para  garantir  o  que  o  colegiado decidiu,  até  mesmo porque  já  tivemos

problemas  com  outras  instituições,  e  acha  que  este  ano  já  está  fechado,  já

aprovamos a Política de investimentos, é ano político, e que é bem sincero em ser

contra aplicação em qualquer Fundo de Investimento que estiver fora da Política

de Investimentos 2016, esse é seu ponto de vista. O Presidente do CMP/IPAM
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disse que respeita a opinião do nobre conselheiro, mas volta a deixar bem claro

que a matéria não é motivo de deliberação e que foi somente uma apresentação,

nós ouvimos e esperamos um parecer do Comitê de Investimentos para somente a

partir dele possamos fazer alguma análise, O Presidente do CMP/IPAM pergunta

se todos os conselheiros estão de acordo, todos dizem que sim, estão de acordo, e

o  assunto  foi  encerrado.  Antes  da  apresentação  do  item  6,  o  Presidente  do

CMP/IPAM pergunta ao Gerente Administrativo do RPPS/IPAM o Sr. Rodrigo se

permanece a indicação dos Conselheiros Francimar e Dobbis para participarem da

Assembléia  Geral  Extraordinária  do Fundo de Investimentos em participações

Conquest FIP, em São Paulo e Rio de Janeiro/2016, já que este CMP/IPAM em

reunião  de Dezembro/2015 havia  deliberado a  participação dos dois,  pois  um

deles é conhecedor da história do investimento e o outro pode responder pela

parte  jurídica,  O  Presidente  do  RPPS/IPAM  Dr.  Carlos  Couri  concordou  e

ratificou a  participação de  ambos,  após  pedido do Presidente  do CMP/IPAM,

ficando ajustado que nas próximas reuniões será indicado apenas um Conselheiro.

Passou-se  então  ao  item 6  da  pauta,  onde  logo  de  imediato  o  Presidente  do

RPPS/IPAM  Dr.  Carlos  Couri  disse  que  participou  de  uma  reunião  com  os

servidores do IPAM e que o que foi apresentado pelos servidores como proposta

ele levou ao conhecimento do Chefe do Executivo e que por parte da Presidência

do RPPS/IPAM não há nenhuma objeção e que pelo Chefe do Executivo há a

concordância com o atendimento do pleito dos servidores do IPAM, e que há a

aprovação tanto da Presidência como do Chefe do Executivo. O Presidente do

CMP/IPAM também acompanha a fala do Presidente do RPPS/IPAM e diz que

também é favorável à solicitação dos servidores do IPAM, já que todas as demais

secretarias  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  já  foram  agraciadas,

excetuando apenas a Autarquia IPAM, e que todos os conselheiros já receberam a
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minuta  da  proposta  no  prazo  regimental.  A Sra.  Ana  Maria  Lessa  Mariaca

representando  os  servidores  do  IPAM  ressalta  que  foram  feitas  apenas  duas

alterações  no  texto  original  de  posse  dos  conselheiros,  uma  que  "altera

dispositivos da Lei Complementar nº 271, de 22 de dezembro de 2006, alterada

pela Lei Complementar nº 452, de 09 de abril de 2012 e dá outras providências",

que mantém a Gratificação de Produtividade Especial para os servidores do IPAM

e  outra  minuta  "que  transforma  em  Vantagem  Pessoal  a  Gratificação  de

Produtividade Especial - GPE, criada pela Lei Complementar nº 452, de 09 de

abril de 2012 e dá outras providências." e que a única diferença para o que foi

implantado pela Prefeitura é que será retirado o tempo de carência de 05 (cinco)

anos para a efetiva implantação da Vantagem Pessoal, inclusive este texto pode

ferir o princípio da ISONOMIA, e que foram orientados pelas mesmas pessoas

que fizeram a  Lei  para a  Prefeitura  a  retirar  este  item do texto,  já  que neste

período a  GPE ficará  como transitória,  podendo a  qualquer  tempo o servidor

perder  por  alguma  medida  judicial.  O  Conselheiro  Gerson  diz  que  a  Lei  da

Prefeitura teve o aval da Procuradoria Geral do Município, e que eles julgaram

totalmente legal o texto apresentado e que não colocaram nenhuma objeção com

relação ao texto. O Presidente do CMP/IPAM pergunta em que isso impacta, não

ao impacto financeiro, até mesmo porque na Prefeitura não houve este estudo, ele

quis dizer em relação ao tempo de cinco anos, o Conselheiro José Maria diz que a

nossa  Lei  prevê  cinco  anos  para  poder  incorporar  também,  e  disse  que  este

Conselho  não  estava  ali  de  maneira  nenhuma  com  a  intenção  de  travar  a

solicitação dos servidores do IPAM, e sim ver o melhor caminho para atender a

todos.  O Presidente do CMP/IPAM diz que será deliberado pelos conselheiros o

encaminhamento da minuta da Lei Complementar que transforma a Gratificação

de Produtividade Especial (GPE) em Vantagem Pessoal(VP) para os servidores
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detentores destas gratificações em seus contra-cheques, ressaltando que a minuta

foi produzida pelo grupo de servidores e será encaminhada para a Presidência do

RPPS/IPAM  para  que  sejam  obedecidos  todos  os  ritos  necessários  para  sua

aplicabilidade, deixou bem claro que o que se propõe é ousado e caso venha a ser

recusado por instâncias superiores, este CMP/IPAM não se responsabiliza pelos

possíveis transtornos que venham a ser causados aos servidores, e que todos os

presentes na plenária devem estar cientes disso, a Sra. Claudinéia disse que foi

feita  uma  reunião,  onde  foram  colocadas  as  vantagens  e  desvantagens  deste

minuta produzida, foi feita uma votação e colocada em uma ATA a decisão dos

beneficiados, e todos assinaram, portanto essa posição de ariscar é de todos, e que

todos estão conscientes do risco. Após alguns relatos de outros servidores, nada

de grande relevância,  foi  efetuada  a  votação aberta  e  nominal,  onde todos os

conselheiros presentes deliberaram por UNANIMIDADE o encaminhamento das

minutas  abaixo descritas  (na  íntegra)  para  os  ritos  administrativos  legais,  sob

responsabilidade, agora, do Presidente do RPPS/IPAM, ficando o Presidente do

CMP/IPAM encarregado de encaminhar de imediato as minutas através de ofício.

MINUTA 1

MINUTA DA LEI COMPLEMENTAR N° ......., DE .... DE 
FEVEREIRO DE 2016.

"Altera dispositivos da  Lei Complementar n° 271, de 22 dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar nº 452 de 09 de abril de 2012, e
dá outras providências ”,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,  no
uso das atribuições que lhe são conferidas nos incisos IV e VI do artigo
87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.

FAZ SABER  que a  CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO
VELHO aprova e eu sanciono a seguinte,
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LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º. O art. 24, da Lei Complementar n° 452, de 9 de abril
de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 24. Fica mantida a Gratificação de Produtividade Especial

-  GPE,  conforme  critérios  de  pontuação,  atividades  específicas  e

aferição, nos termos do anexos I, II, III, IV e V devida aos servidores do

IPAM  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo,  lotados  nas

coordenadorias, gerências e demais setores específicos do IPAM.

§  1°  Para  efeitos  desta  lei,  o  valor  atribuído  a  cada  ponto  da
Gratificação de Produtividade é fixado em percentuais 3,92% incidentes
sobre a UPF municipal (NR).

§ 2º. O relatório de produtividade será preenchido e encaminhado até o
terceiro dia útil de cada mês subseqüente ao chefe imediato para devida
aferição "  (NR).

§ 3º A GPE é inacumulável com qualquer outra gratificação a título de
produtividade e cessará na mesma data em que os requisitos exigidos
neste artigo deixarem de existir (NR).

§ 4º Fica mantida a GPE aos servidores de cargo de provimento efetivo
do Município que estejam cedidos ao IPAM e que percebam a referida
verba na data da publicação desta Lei.

Art.  2º  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  Lei

Complementar no que couber no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  4° Revogam-se as disposições em contrário do Art. 24 da

Lei Complementar n° 452, de 9 de abril de 2012 e suas alterações.
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MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

MINUTA 2
MINUTA DA LEI COMPLEMENTAR N°......, DE XX DE FEVEREIRO DE 
2016.

Transforma  em  vantagem  pessoal  a
Gratificação de Produtividade Especial -
GPE, criada pela Lei  Complementar n°
452, de 09 de abril de 2012 e dá outras
providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas no inciso II, § 1°, do artigo 65, e no inciso III, IV do
artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprova e eu
sanciono a seguinte,

LEI COMPLEMENTAR:

Art.  1°.  Fica transformada em Vantagem Pessoal  Nominalmente

Identificada, a Gratificação de Produtividade Especial - GPE, criada pela Lei

Complementar  n°  271,  de  22  dezembro  de  2006,  alterada  pela  Lei

Complementar nº 452 de 09 de abril de 2012, com o mesmo valor nominal, para

os  servidores  ocupantes  de  cargo  efetivo  do  IPAM,  integrando-  se  aos

vencimentos para efeitos de aposentadoria, nos termos do art. 44, § 1º, da Lei

Complementar 385, de 1º de julho de 2010.

Art. 2º. Fica vedada, em qualquer hipótese, a partir da publicação

desta Lei, a concessão de Gratificação de Produtividade Especial GPE, criada
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pela Lei  Complementar n°  271,  de 22 dezembro de 2006, alterada pela Lei

Complementar n° 452/2012, de 09 de abril de 2012.

Art.  3º  -  Os  valores  da  Vantagem  Pessoal  Nominalmente

Identificada, de que trata esta Lei Complementar, serão reajustados na mesma

data e índices da revisão geral anual do Município.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

Sobre  a  reestruturação do RPPS/IPAM, segundo o  Presidente  do CMP/IPAM,

ficou  acordado  que  o  mais  breve  possível  iremos  agendar  este  assunto  para

deliberação  do  colegiado,  uma  vez  que  a  partir  deste  ano  a  Prefeitura  do

Município  de  Porto  Velho  não  terá  mais  como disponibilizar  Gratificação  de

Produtividade Especial - GPE para nenhum servidor, ficando então apenas como

alternativa  a  criação  de  cargos  pertinentes  às  novas  funções/atribuições  que

surgem  com  o  avanço  das  normatizações/controles  dos  RPPS  no  Brasil,

equiparados com salários de similares de servidores do município de Porto Velho,

inclusive com previsão de concurso público, até mesmo porque daqui a pouco

tempo muitos servidores sairão do RPPS/IPAM aposentados. O Conselheiro José

Maria tranqüilizou a servidora Claudinéia e disse que a partir de hoje o IPAM será

chamado  para  todas  as  negociações  salariais  junto  a  SEMAD.  Nos  informes

finais, o Presidente do CMP/IPAM disse que todos os conselheiros, nas próximas

reuniões irão receber pastas catálogo, onde todo o material de cada reunião será

armazenado,  e  ao  final  do  exercício  cada  conselheiro  receberá  uma  pasta

contendo tudo aquilo que foi motivo de reunião durante o ano, pois ele mesmo
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constatou  que  ao  final  de  cada  exercício,  poucos  conseguiam  guardar  estes

documentos, disse também que ira fazer algumas modificações nas ATAS visando

melhorar a qualidade, e que haverá sempre um revezamento entre os conselheiros

nas viagens para seminários, reuniões e congressos; pediu para que os secretários-

conselheiros,  no  caso  os  representantes  da  SEMFAZ,  PGM  e  SEMPLA que

expressem a sua vontade de ir, de acordo com sua disponibilidade de calendário,

por se tratarem de representantes do primeiro escalão da administração; e que vai

privilegiar a participação de todos; e que será elaborado um instrumental para

registro  das  palestras  assistidas,  porque  considera  injusto  o  conhecimento

adquirido não ser compartilhado; sobre as viagens o Conselheiro Gerson pediu

que fossem respeitados os trâmites com relação aos pagamentos de diárias, uma

vez que por diversas vezes conselheiros viajaram e não receberem as diárias no

primeiro  dia;  o  Presidente  do CMP/IPAM respondeu que  já  tratou com o Sr.

Rodrigo  esta  situação  e  que  não  só  as  diárias  como  os  jetons  terão  seus

pagamentos  imediatos,  mencionou  inclusive  que  encaminhará  os  pedidos  de

aquisição  de  passagens  com  bastante  antecedência  para  que  estas  sejam

compradas com um preço bem menor do que quando se compra nas vésperas da

viagem, contemplando assim mais conselheiros; solicitou também que todos os

conselheiros enviassem assuntos para confecção da pauta, que sozinho fica difícil

expressar todo o anseio do colegiado.  O Presidente do CMP/IPAM o Conselheiro

Zenildo de Souza Santos agradece a participação de todos e nada mais havendo a

ser  tratado  encerra  a  reunião.  A reunião  foi  encerrada  às  dezesseis  horas  e

cinqüenta  e  dois  minutos,  e  EU  Nathália  Rafaela  Rodrigues,  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), 01 de fevereiro de 2016.
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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

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

FRANCILENE DOS SANTOS CARVALHO__________________________
Conselheira-Suplente Eleita Representante da Câmara dos Vereadores
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