ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA
E DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DA ANEPREM DE 2013
Aos 26 dias do mês de abril de 2013, às 9 horas, no Auditório da Fundação de
Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco FUNAPE, foi realizado o 2º Encontro de Dirigentes da ANEPREM onde
diretores, conselheiros, associados e convidados, conforme lista de presença
em anexo, reuniram-se para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Informes
Gerais; 2) Homologação das Alterações do Regulamento do 4º Prêmio Boas
Práticas de Gestão; 3) Orientações sobre o preenchimento do DIPR; 4)
Deliberações sobre o 13º Congresso Nacional; e 5) Outros Assuntos de
Interesse dos Associados. O Presidente da ANEPREM, Heliomar Santos,
iniciou os trabalhos saudando todos os presentes dando boas vindas e
agradecendo a presidente da FUNAPE, Tatiana de Lima Nóbrega, pela
acolhida e cessão do espaço. Em seguida a presidente da FUNAPE retribuiu a
gentileza dizendo da honra em sediar um encontro da ANEPREM e apresentou
sua equipe técnica. Passando ao primeiro item da pauta, Heliomar informou
que estão abertas as inscrições para os Entes Federativos interessados em
receber serviços oferecidos pelo MPS, por intermédio de empresas contratadas
para realizarem o censo cadastral, censo funcional, fornecimento de
equipamentos de informática e prestarem assistência técnica para desenvolver
estudos sobre a análise financeira e atuarial do RPPS. O edital de Seleção
para essa adesão, que faz parte do Programa de Apoio a Modernização da
Gestão do Sistema de Previdência Social – PROPREV II, foi publicado no
DOU, Seção 3, do dia 23/4/2013 e disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1665. No item seguinte,
Herickson Rangel apresentou as principais alterações trazidas para o 4º
Prêmio Boas Práticas de Gestão, tais como: aumento da pontuação mínima
para classificação da Unidade Gestora, novos critérios de desempate e
inclusão de novas ações, tipo se: divulgou os demonstrativos de alocações dos
ativos por instituição financeira; se dispõe de um plano de equacionamento de
déficit técnico; se possui gestão independente; se realizou planejamento
estratégico em 2012 ou 2013; e se é associada a alguma entidade estadual ou
nacional de previdência. Após algumas discussões, foram homologadas as
alterações que serão adequadas ao regulamento para serem disponibilizadas
aos associados a partir de 2 de maio do corrente exercício. Também foi
anunciado o apoio oficial da ANBIMA para essa edição. Na sequência,
Herickson passou algumas orientações quanto ao preenchimento do novo
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse – DIPR que será
exigido a partir do 2º bimestre de 2013 em substituição ao "Demonstrativo
Previdenciário" e ao "Comprovante de Repasses". No entanto, esse novo
sistema ainda não foi disponibilizado pelo Ministério da Previdência o que
poderá ser prorrogado sua obrigatoriedade. Quanto ao item 4, Heliomar falou
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da perspectiva da presença do Ministro Garibaldi no 13º Congresso já que ao
entregar o convite pessoalmente ele (ministro) se mostrou bastante receptivo.
Também falou da visita que foi realizada na FUNARPE no dia 25/4 onde ficou
acertado um show em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Na
sequência foi apresentado e aprovado os valores de inscrições referentes a
participação nos eventos, bem como os sorteios de diárias no hotel do evento
em quartos duplo ou triplo, compartilhados, durante os dias do congresso que
serão oferecidos as primeiras 170 inscrições pagas para o Congresso. Quanto
à programação do evento, foi aberto para sugestões de temas, sendo proposto
além dos tradicionais como: Comprev, Perícia Médica e Siprev, um painel com
prefeitos sobre a viabilidade dos RPPSs, previdência complementar, revisão da
reforma da previdência, aspectos polêmicos sobre aposentadoria especial,
Portaria MPS nº 21/2013, dentre outros. Mesmo com todas essas sugestões a
diretoria estará recebendo novas sugestões até o final de maio quando
pretende fechar a programação oficial. Esgotado as proposições para o 13º
Congresso, foi aberto ao último item da pauta, Outros Assuntos de Interesse
dos Associados, tendo o presidente do Instituto de Caruaru-PE, Osorio
Chalegre demonstrado preocupação com os Projetos de Leis que aumentam
os pisos salariais dos servidores, já que se aprovado tal medida poderá
impactar na sustentabilidade do sistema previdenciário. O auditor do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco, Ricardo Souza, convidado a palestrar
nesse evento, sugeriu uma audiência pública na Assembléia Legislativa de
Pernambuco para discutir/debater o assunto. Considerando a gravidade da
questão, Herickson sugeriu que a ANEPREM colocasse em pauta esse
assunto na próxima reunião do CONAPREV que acontecerá nos dias 28 e
29/5/2013 em Teresinha-PI, sendo acatada essa sugestão pelo presidente
Heliomar. Na sequência, uma funcionária do Centro Brasileiro de Estudos
Previdenciários - CBEP, informou estarem abertas as inscrições para o curso
de especialização em RPPS com início previsto para junho/13, sendo que mais
informação
poderão
ser
obtidas
no
endereço
eletrônico
http://cbepbrasil.blogspot.com.br ou pelo tel. (81) 3038.2967 ou pelo cel. (81)
9421.6311 com Angela. Por fim, foi convidado o auditor do TCEPE, Ricardo
Souza, para fazer uma apresentação sobre a situação dos RPPS de
Pernambuco, tendo esse dito que o maior problema é a falta de repasse
previdenciário e por isso frisou que o TCEPE irá realizar auditorias de
sustentabilidades a partir de uma matriz de risco, levantando a situação
financeira do RPPS. Nesse sentido sugeriu que a APEPP e os Institutos
aproximassem mais do Tribunal visitando os conselheiros ou os técnicos para
demonstrarem a importância dos RPPS. Nada mais havendo a tratar, eu
Herickson Rubin Rangel, secretariei e lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e pelo presidente Heliomar Santos.
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