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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
Ata de reunião extraordinária do conselho de previdência
e conselho fiscal. Aos vinte e três (23) dias do mês de abril
(04) de dois mil e vinte (2020),às nove horas e trinta
minutos (09:30) no gabinete da prefeitura, se fizeram
presentes, o Sr. Rugman Neves da Costa, Presidente do
Conselho Fiscal, os Senhores (as) Joamilson Chaves
Nascimento, Christian Maria de C. S. Oliveira e Silvana
Sousa Correia, membros do Conselho Fiscal do FAPAP.
Presente também a Sr.ª Olivia Cleide de Freitas
Milhomem, Presidente do Conselho de Previdência, os
Senhores (as) Francisco Elias de Sá Sousa, Clara
Franzina Barbosa e Jocelita Alves de Souza, membros do
Conselho de Previdência do FAPAP. Também se fizeram
presentes o Sr.º Lucas Sousa Pimentel Miranda, Diretor
Geral do FAPAP, o Sr.º Cleones de GuedesDiretor Jurídico
do FAPAP, o Sr.º. Wilson Sousa, Contador do FAPAP. Ao
presidir a reunião, o Sr.º Lucas Pimentel, agradeceu a
presença de todos os presentes, e discorreu sobre os
cuidados e medidas de segurança a serem tomados
durante a reunião que deveria ocorrer de forma sucinta
devido a pandemia da covid-19. O mesmo fez a
explanação do teor da reunião e manifestou sua
preocupação com a situação econômica mundial, a
velocidade das variações mercadológicas mediante o
avanço da COVID-19 e mediante as medidas adotadas no
enfrentamento da citada Pandemia, e seus reflexos de
forma generalizada, sobre a carteira do FAPAP. Na
ocasião ao relatar sua preocupação, o Sr. º Lucas
apresentou a todos a nova servidora do Fundo, a senhora
Ritiele Cristini Coelho, que é Contadora e atua há mais de
8 anos em RPPS, tendo atuado na maioria dos setores
dentro do RPPS, sendo desde 2017, responsável técnica
pelo financeiro e Carteira de Investimentos do RPPS do
município de Açailândia. Citou também que a mesma veio
para somar conhecimento e esforços para que o FAPAP
só venha a crescer. Em seguida a conselheira Jocelita
perguntou se ia sair algum servidor do Fundo, já que o
mesmo já tinha contratado a Senhora Ritiele, e
prontamente o Sr.º Lucas comunicou que ia sair um
servidor, pois o mesmo não estava correspondendo
satisfatoriamente na execução das atividades inerentes ao
cargo ocupado. Em seguida, o Sr. Lucas passou a palavra
para o diretor jurídico do Fundo, o Sr.º Cleones, que com
a palavra, explicou que o Fundo atualmente possui CRP
judicial. E que durante um curso fornecidos aos diretores
de RPPS do Maranhão, promovido pela CNM –
Confederação Nacional dos Municípios e pela FAMEM, na
cidade de São Luis ,em que participaram os Senhores
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Cleones, Lucas e Wilson, um dos Palestrantes,
representante do Ministério da Previdência, advertiu aos
participantes que todos os Fundos e institutos de
previdências terão que se adequar as mudança impostas
pela EC 103/2019, e que até meados do corrente ano, a
adequação às novas regras são necessárias para que o
Fundo/RPPS possa ter o CPR administrativa. Em seguida
o Sr.º Wilson complementou a fala do Sr.º Cleones e
acrescentou que uma das novas regras do fundo, é que o
FAPAP atualmente só pode pagar exclusivamente
aposentados e pensionistas, e que os servidores que
estiverem de auxilio doença ou licenças e licenças
maternidade serão pagos pelo próprio município.
Acrescentou ainda que isso é ótimo pois diminui os gastos
com a folha de pagamento do Fundo. E frisou que outras
alterações deverão ser realizadas para que o município
possa se adequar as novas regras do Governo Federal,
que o mesmo está impondo aos municípios e aos fundos
de previdências a fazer tais alterações. Em seguida
passou a palavra pra Sr.ª Ritiele, que se apresentou e
disse que veio para somar conhecimento, e que a
previdência é por ser “solidaria’ é responsabilidade de
todos os seus segurados, e que quanto o maior o volume
de pessoas contribuindo com o Fundo, maior se torna a
responsabilidade para que o Fundo seja superavitário. E
que o intuito é poder garantir as aposentadorias e pensões
dos servidores de Porto Franco – MA. Esclareceu a todos
que essa reunião era pra sanar as ocorrências que o
Fundo tem em relação a aprovação da política de
investimento, e que a Política de Investimentos de forma
clara e entendível, é uma espécie de “mapa” de todo o
plano de aplicação e alocação de recursos traçado sempre
para o decorrer do ano seguinte, com estratégias que
vamos aplicar nos investimentos do Fundo. E que por se
tratar de “Cenários” a mesma é suscetível a
alterações/adequações no decorrer do ano. E que a
responsabilidade desses investimentos é tanto da gestão
direta do Fundo como dos Conselheiros, e que a presente
reunião era pra análise e aprovação das Políticas de
investimentos referentes aos anos de 2017 a 2020. E que
apesar de os atuais Conselheiros terem sido empoçados
apenas em 2018, data posterior à competência de
elaboração/aprovação das Políticas de Investimentos de
2017 e 2018, há a necessidade de análise e aprovação das
mesmas para fins de regularização de seus respectivos
DEPINs junto ao CADPREV/SPS. Continuando, fez a
explanação de toda Política de Investimentos informando
acerca da legislação vigente. Em seguida o senhor Wilson
explicou que a função da diretoria financeira do fundo é
assessorar, acompanhar e gerir a carteira de
investimentos do Fundo na busca para alcançar e/ou
ultrapassar a meta atuarial, que atualmente está firmada
em IPCA+5,89%. Nesse momento a Sr.ª Ritiele
complementou a fala do senhor Wilson esclarecendo que
as oscilações das aplicações dos Fundos não podem ser
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classificadas como perda e sim desvalorização das quotas
de investimentos. E que dependendo de quando for
realizado o resgate dos investimentos, é que se tem perda
ou ganho. E disse que os conselheiros bem como qualquer
servidor ou cidadão pode acompanhar e consultar junto ao
CADPREV os recursos que entra, a forma como são
aplicados, os gastos e despesas do Fundo, bem como a
própria execução da política de investimentos do Fundo.
Em conseguinte, os conselheiros aprovaram e assinaram
as respectivas políticas de investimentos. Encerrada a
pauta e não tendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada
a reunião.Eu, Jocelita Alves de Souza a redigi, subscrevo
e assino. Porto Franco, 23 de abril de 2020.
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