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Ata da Reunião Extraordinária conjunta dos Conselhos Fiscal e de Administração do IPREV-CA
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - Novembro/2019
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e cinco minutos, O Sr.
Murilo Santiago iniciou, agradecendo a presença dos conselheiros e apresentando duas
representações gráficas da estrutura administrativa instituto, uma da estrutura atual e uma da
estrutura que propõe para o IPREV (Anexo I a esta ata). Foram passadas aos presentes cópias das
leis que contêm o quadro administrativo atualmente autorizado. Esclareceu-se que a ideia é
trazer uma autorização legal para a estrutura mais moderna possível, para abarcar não apenas as
necessidades atuais, mas as previstas para o Instituto nos próximos anos. A Sra. Claudia Osório e o
Sr. Emerson Rosa propuseram que as duas contadoras revezem os horários, de forma que durante
as 40h semanais haja contadores disponíveis no instituto. A Sra. Claudia Osório perguntou se em
nenhum momento houve a necessidade de contabilidade sem que houvesse contadores
disponíveis. A Sra. Sara Robaine respondeu que sim. O Sr. Emerson Rosa perguntou sobre o
controle interno, se as atividades são desenvolvidas de forma satisfatória. O Sr. Murilo Santiago
respondeu que o controle interno do Instituto hoje trabalha em linha, não staff, e que deseja uma
atuação com mais autonomia; o objetivo é que o controle trabalhe mais por auditorias, menos
diretamente ligado à gestão. O Sr. Murilo Santiago falou também sobre a necessidade de trazer
clareza ao que compete a cada diretoria. Falou que há dificuldade em executar o COMPREV, por
falta de pessoa dedicada exclusivamente a esta tarefa e falou sobre a estrutura proposta para
isso. Falou sobre a proposta de criação de um cargo de analista financeiro, já que o IPREV-CA já
ultrapassou 200 milhões em verbas previdenciárias investidas. Propôs que o cargo de analista
financeiro seja efetivo e que exija formação em nível superior em área diretamente ligada à
gestão financeira, como Administração, Ciências Atuariais, Contabilidade ou Economia. Também
propôs novamente a transformação de tesoureiro em função gratificada. O Sr. Emerson Rosa
falou que, pelas leis relativas ao Instituto, os cargos de diretor de Tecnologia da Informação e
Chefe de Processamento de Dados têm as mesmas atribuições. O Sr. Murilo Santiago se
comprometeu a verificar essa informação e esclareceu que as atribuições realizadas hoje são
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distintas. O Diretor de TI é o responsável pela manutenção dos equipamentos, rede e
acompanhamento do website do Iprev-CA, enquanto a Chefe de Processamento de Dados é a
responsável pela emissão de CTCs e pelo recebimento e envio de informações previdenciárias nos
sistemas informatizados do TCE-RJ. O Sr. Emerson Rosa perguntou se seriam mantidos os cargos
de procurador e consultor jurídico. A Dra. Alessandra Batista falou sobre a importância de manter
um procurador efetivo, a fim de acompanha os processos judiciais do IPREV-CA. A Sra. Claudia
Osório perguntou se a Procuradoria Geral do Município acompanha esses processos e foi
esclarecido que eles não o fazem, que esta tarefa cabe ao Instituto. O Sr. Murilo Santiago falou
sobre o acordo de cooperação técnica que será celebrado com a Secretaria de Governo, para que
processos administrativos do Iprev-CA, cujos objetos sejam mais complexos, passem pelo
Departamento Central de Compras para a elaboração de orçamento e, quando licitados na
modalidade pregão, os certames sejam julgados pela pregoeira da Secretaria de Governo. O Sr.
Murilo Santiago voltou à questão da criação de um cargo de procurador, salientando a
importância de advogado efetivo no IPREV-CA, para que haja continuidade e o aprendizado não
se perca. O Sr. Emerson Rosa sugeriu que sejam dois procuradores, ao invés de um consultor e um
procurador. O Sr. Murilo Santiago disse que considera interessante manter um cargo
comissionado e outro efetivo. A Sra. Renata Bounturi disse concordar e traçou um paralelo com
opção de transformar tesoureiro em função gratificada. Alegou que para reposição no caso de
pedido de exoneração, seria necessário um novo concurso. O Sr. Murilo Santiago falou sobre a
proposta de criação de um cargo de arquivista. Foi debatido entre os presentes se seria adequado
um cargo efetivo para esta atribuição, não se encontrando consenso. O Sr. Murilo Santiago falou
que gostaria de marcar uma reunião com os Conselhos para prestação de contas, antes da
audiência publica que será realizada para isso. A Sra. Thatiane Mangifesti disse que prefere que a
apresentação para os Conselhos seja feita em conjunto com a apresentação ao público, na mesma
audiência. Os demais concordaram. O Conselho de Administração informou que não se opõe a
gratificação concedida à servidora Rosimeri Ximenes de Paula. O Sr. Murilo Santiago disse que
gostaria de propor aumento do jetom pago aos conselheiros e extendê-lo ao comitê de
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investimentos, inclusive para que os membros do comitê que trabalham no Instituto, à luz do que
já é praticado em diversos Institutos de Municípios da região. Os conselheiros disseram que
precisam deliberar sobre isso e pediram que o assunto fique para uma próxima reunião. O Sr.
Murillo Santiago concedeu a palavra aos presentes para se expressarem livremente. Como
ninguém mais se pronunciou e não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às
doze horas e quinze minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Sara Robaine de Moraes, sendo
assinada pelos agentes públicos do Instituto e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
presentes na reunião, a saber:
IPREV-CA
Alessandra Silva Batista__________________________________________________________
Murillo Xavier dos Santos Santiago ______________________________________________
Sara Robaine de Moraes ______________________________________________________

Conselho Administrativo
Emerson Jorge da Rosa_____________________________________________________
Jaildo Gonçalves Muzi______________________________________________________
Luiz Gonzaga Pereira Mozer_________________________________________________
Michelly de Carvalho e Silva_______________________________________________________

Conselho Fiscal
Claudia Marcia Scarini Grandi Osório _____________________________________________
Renata Bounturi Osório Veriga_________________________________________________
Thatiane Mangifesti Franco____________________________________________________
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