ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 NA SALA DE REUNIÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA,
SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, as 9:00 horas, na sala
de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na
Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira, reuniram-se os membros do Conselho Municipal
de Previdência do Município de Itapira. Estado de São Paulo, os Senhores: Estercita
Rogatto Belluomini, Yaeko Nakatsubo Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel
Cássia de Campos Cardoso e Fernando Vieira Caporali. Ordem do Dia: Parcelamentos

dos Débitos Previdenciários da Prefeitura; Explanação da Lei nº 5684 com a nova
Segregação de Massas; Contratação de empresa para assessoria atuarial; Convite para
visitar a Cooperativa de Créditos SICREDI; Outros assuntos a tratar. A Sra. Presidente
Estercita Rogatto Belluomini, deu início aos trabalhos agradecendo a todos os presentes.
Dando a palavra a mim Yaeko Nakatsubo Henrique, que li a pauta e solicitei da Sra.
Estercita informações a respeito dos parcelamentos da Prefeitura junto ao FMAP. A Sra.
Estercita Rogatto Belluomini informou que a Prefeitura já manifestou o interesse em
fazer o parcelamento dos débitos previdenciários, nos termos da Lei Complementar nº
5684, de 03/05/2018, contudo o sistema do CADPREV vem apresentando problema de
versão desatualizada, impossibilitando a inserção no sistema e a geração do novo acordo
de parcelamento de débito. Dessa forma foi determinado aos servidores do Fundo que
façam contato na Secretaria da Previdência para solicitar providências para atualização
do sistema CADPREV e que continuem insistindo até que consigam a inserção dos
dados. A Sra. Presidente ainda com a palavra fez uma explanação da Lei nº 5684 de 03
de maio de 2018, que dispõe sobre o novo Plano de Custeio do FMAP – Fundo
Municipal de Aposentadoria e Pensões, sobre a segregação da massa de segurados e dá
outras providências, elucidando dúvidas quanto à interpretação do enquadramento na
nova lei. Em seguida, tendo em vista apontamento do Tribunal de Contas na última
fiscalização de que todas as reclassificações e alteração do quadro de servidores devem
ser precedidos de avaliação para análise do impacto atuarial e financeiro que podem
provocar no Regime Próprio e também para o acompanhamento da evolução atuarial do
regime, em vista da nova segregação e, ainda, dar assessoria em problemas relacionados
e pertinentes a assuntos previdenciários, os Conselheiros solicitaram uma cotação de
preços desses serviços para na próxima reunião, para poderem deliberar sobre o assunto
e então assim ficou acertado. Na sequência a Sra. Estercita comunicou aos Conselheiros
que recebeu um convite para conhecer a estrutura da SICREDI em Porto Alegre e que
convidou a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, Gestora de Recursos e Contadora do
FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, para acompanhá-la
nessa viagem que será inteiramente custeada pela própria Cooperativa e ocorrerá entre
os dias 12 e 15 de junho próximo. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais
quisesse fazer uso da palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu por encerrados

os trabalhos e a reunião e eu Yaeko Nakatsubo Henrique, Secretária lavrei a presente
ata que vai assinada por mim __________________ e por todos os presentes. ItapiraSP, 18 de maio de 2018.
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