
GRUPO DE TRABALHO SOBRE A REFORMA DO IMP E DA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ITAÚNA/MG

10º REUNIÃO – ATA 10
DIA 31/05/21 – 08H

Aos  trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um , às oito

horas,  deu-se  início  à  décima  reunião  on-line  do  Grupo  de  trabalho  sobre  a

Reforma  do  IMP  e  da  Reforma  da  Previdência  dos  Servidores  Públicos

Municipais  de  Itaúna,  conferindo  os  presentes.  Desta  forma  lista-se:  Leandro

Nogueira  de  Souza,  representante  da  Secretaria  de  Finanças,  Alaíza  Aline  de

Queiroz Andrade, representante da Secretaria de Administração,  Ednéia Sotero da

Silva  Alves,  representante  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  Zélia  Maria

Antunes  de  Assis,  representante  da  Secretaria  de  Educação,  Elaine  Marra  de

Sousa  Boaventura,  representante  do  Conselho  Administrativo  do  IMP,  Elde

Magalhães da Silva, representante do Conselho Fiscal do IMP, Geraldo Fernandes

Fonte  Boa,  representante  do  SINDSERV,  Jesse  James  Alcântara  Chaves,

representante da Secretaria de Esportes,  Mônica Aparecida Santos, representante

dos servidores efetivos do IMP,  Wandick Robson Pincer,  representante do SAAE,

Natália de Andrade Monteiro, representante da Câmara Municipal de Itaúna, Wesley

Pereira representante da Secretaria de Saúde, Kelly Cristina Mendes, representante

do Comitê  de Investimentos, Antônio de Morais Lopes Júnior,  representante da

Secretaria de Infraestrutura, Caio Henrique Peixoto Antunes, representante da Junta

de Recursos do IMP e Kenderson de Souza Amaral, representante da Procuradoria-

Geral.  Bruna Nogueira Gontijo, representante da Controladoria-Geral do Município,

não estava presente, mas justificou a ausência. Leandro abriu a reunião, solicitando a

leitura das atas das reuniões oito e nove, da qual após feitas algumas considerações e

modificações, ambas foram aprovadas pelos presentes. Em seguida, como a leitura

das duas atas tomou um tempo maior e faltava poucos minutos para o encerramento

da reunião, o tempo foi aproveitado para debater assuntos da Reforma da Previdência

e também da Reforma Administrativa. Wandick relembrou a solicitação feita pelo grupo

de agendar a reunião com os 3 (três) atuários: do IMP, do SINDSERV e da Câmara e

disse que poderíamos entrar em contato com eles, o do IMP que apresentou o estudo

atuarial e os outros que já foram contratados. Disse, ainda, que seria importante a

reunião o mais breve possível para esclarecimentos de alguns pontos, até mesmo

antes do fechamento dos estudos que estão sendo realizados pelos atuários. Leandro

disse que ainda não havia agendado, pois havia pensado em agendar a reunião assim

que  os  atuários  apresentassem  o  resultado,  a  conclusão  dos  estudos.  Leandro

questionou  então  se  seria  uma  reunião  para  as  premissas  ou  para  depois  do



resultado. Wandick  disse que seriam esclarecimentos da legislação em si que está

sendo  aplicada  para  nós,  das  alíquotas  e  alguns  cálculos  voltados  para  as

aposentadorias e pensões, seria mesmo para tirar dúvidas. Sugeriu a marcação da

reunião com o atuário da Libertas e Associados, que é a empresa que fez a Avaliação

Atuarial de 2020, já publicada, para uma conversa e alguns esclarecimentos e depois

marcar  com  a  empresa  que  está  realizando  os  estudos  para  o  SINDSERV  e  a

empresa contratada pela Câmara. Ficou definido que seria agendada a reunião com

os atuários o mais rápido possível. Encerrou a reunião do dia trinta e um de maio de

dois mil e vinte e um, às dez horas, da qual eu, Elaine Marra de Sousa Boaventura,

lavrei a presente ata e após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.

Itaúna, trinta e um de maio de dois mil e vinte e um.
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