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ATA Nº 01/2019 - REUNIÃO ORINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - IPMP. 

    
Aos Nove (09) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove (2019), reuniram-

se os membros do Conselho Municipal de Previdência e Fiscal do IPMP, com ausência do 
conselheiro José Cristino do Prado por motivos de saúde (atestado anexo), para a seguinte 
ordem do dia: 1) Licitação Assessoria Jurídica . e outros assuntos pertinentes ao órgão. 

1) Conforme discutido em reunião passada foi aditado pelo período de 02 (dois) 
meses o contrato com a assessoria jurídica do órgão, nesse período a comissão de licitação 
faria a cotação para contratação de profissional para prestar o serviço de realização do 
processo licitatório e levaria ao conhecimento dos conselhos para sua aprovação, levando em 
conta o menor preço apresentado. Tendo em vista questionamentos feitos pelos conselheiros e 
pelo atual procurador do órgão quanto ao modo de realização da cotação da prestação de 
serviços para realização do processo licitatório que em sua maioria foram contatadas via 
telefone e respondidas via email o que acabou “soando” como falta de transparência e 
beneficiamento a uma determinada pessoa, houve por bem enviar novos pedidos de 
orçamento todos via email para não gerar dúvidas quanto ao procedimento. É do 
conhecimento de todos que o atual procurador tem interesse em participar do certame, o que 
tornaria impróprio ao mesmo realizar tal processo, mesmo que tal prática tenha sido realizada 
erroneamente em exercícios anteriores não há porque continuar no erro. 

Até a presente data não recebemos retorno dos orçamentos solicitados aos 
prestadores de serviços, ficando decidido que em reunião extraordinária marcada para 16/01, 
tais cotações devem ser apresentadas, caso não ocorra, haverá necessidade em aditar 
novamente o contrato em questão devido ao prazo de encerramento do aditamento anterior 
findar em 31/01/19 e atentando ao fato de audiências agendadas nos meses de fevereiro e 
março do corrente. 

Aproveitando a reunião o conselheiro Marco Antônio de Lima Freitas fez uso da 
palavra e solicitou constar em Ata que preocupado com a situação administrativa interna do 
IPMP, tendo em vista que a atual Presidente do órgão manifestou a vontade em deixar a 
presidência por motivos pessoais, o conselheiro então por sua livre iniciativa, solicitou em 
17/12/2018 junto a secretaria de gabinete, reunião com o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Victor de Cassio Miranda para expor seus questionamentos e tratar de assuntos relevantes ao 
órgão, solicitando assim providências, explicações e soluções para os mesmos. Referido 
conselheiro relata que até a presenta data não obteve retorno da secretaria de gabinete e 
propôs oficiar ao chefe do executivo formalizando o pedido da reunião e solicita aos demais 
conselheiros que assinem o presente oficio que foi atendido prontamente. A Presidente do 
RPPS fez constar em ata que não participará de tal reunião tendo em vista que os assuntos que 
fazem parte do solicitado pelo Sr Marco Antonio já foram colocados e discutidos pela mesma 
junto ao chefe do executivo. 

O Comitê de Investimentos informou que fará reunião em 16/01 para apreciação da 
carteira de investimentos e fechamento anual devido não ter tempo hábil para fazê-lo até a 
presente data e a mesma será repassada aos conselhos na reunião extraordinária. 

  Nada mais tendo a ser falado ou discutido, para constar lavrou-se à presente ata, que 
depois de lida segue aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos conselheiros. 
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Sala das reuniões, 09 de Janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 

 
DURVALINA D. DOS SANTOS E SILVA 

Presidente do IPMP 
 
 
 
 
 
CÂNDIDA CAROLINA V. DA SILVA FARIA                                               JOSÉ NUNES                
                         Membro CMP                                                                                     Membro CMP                    
 
 
 
 
 
MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS                                             ANA FLÁVIA N. SANTOS              
                   Membro CMP                                                                              Membro CF 
 
 
 
 
 
 
NEIVANIA RODRIGUES P MOREIRA                                    JOSÉ BENTO DE A. MEDEIROS  
                    Membro CF                                                                                Membro CF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


