
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM 
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2014, às 08:00 horas na Sala de Reuniões do 
Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, situada a Avenida 
Amazonas, nº 1354, Bairro Brasileia - Betim reuniram-se os membros do Conselho 
Municipal de Previdência – CMP dentre os quais: 1) José Augusto Ferreira Dorna 
Martins – Presidente do CMP; 2) Leonardo Augusto Lara Menezes – titular 
representante do Poder Executivo; 3) Marcelo Jorge da Mata – titular representante 
do Poder Executivo e seu suplente Otacílio Dionísio Silva; 4) Neide Maria Soriani – 
suplente representante dos aposentados e pensionistas; 5) Luiz Fernando de Souza 
Oliveira – titular representante dos servidores ativos do quadro setorial da 
Educação; 6) Waltovânio Cordeiro de Vasconcelos – titular representante  
dos servidores ativos do quadro setorial da Saúde e sua suplente Maria da 
Conceição Silva Pimenta; 7) Rosemary Galvão da Silva Paula – titular representante 
do Poder Legislativo e 8) Getúlio Gonçalves Borges – suplente representante dos 
aposentados e pensionistas. Pelo IPREMB os servidores Evandro Manoel Firmino da 
Fonseca – Diretor Executivo, o senhor Wesley de Melo Souza – Auditor Autárquico, 
a senhora Camila Francisca Nolasco – Chefe de Divisão de Contabilidade e a 
senhora Darlene Rocha Nunes Rodrigues – Assessora, que foi designada pelo 
Presidente para secretariar o Ato. Determinou-se como pauta: 1. Prestação de 
Contas de 2013. O Presidente do CMP José Augusto solicita a leitura das duas 
últimas atas das reuniões e comunica que o conselheiro João José da Silva entrou  
em contato com ele e apresentará o termo de renúncia. Antes da leitura das atas o  
conselheiro Luiz Fernando pede espaço para solicitar que o pagamento dos 
aposentados e pensionistas volte a acontecer no antepenúltimo dia útil do mês. O 
Diretor Executivo Evandro atenderá a solicitação. Em seguida faz leitura da ata da 
reunião referente ao dia 18 de dezembro de 2013. O Registro é aprovado. O Diretor 
Executivo Evandro faz a leitura da ata da reunião do dia 12 de fevereiro de 2014. 
São feitas algumas considerações por parte dos conselheiros e a ata segue para 
correções. O Diretor Executivo Evandro pede espaço para comentar sobre os 
terrenos que possivelmente serão leiloados pela Prefeitura Municipal de Betim com 
intuito de destinar o valor arrecadado para o Instituto. Explica como será o 
processo e que será criada uma comissão mista para acompanhar o mesmo. Fala 
que pretende que a comissão tenha representantes do CMP e CF – Conselho Fiscal 
do IPREMB. Sugere o nome do senhor Nelson como representante do Instituto e do 
conselheiro Luiz Fernando como representante do CMP. O conselheiro Leonardo 
Lara manifesta interesse em participar. O conselheiro Luiz Fernando sugere a 
conselheira Andrea como suplente. Os conselheiros opinam e decidem que os  
conselheiros Luiz Fernando, Leonardo Lara e Andrea serão representantes titulares 
da comissão mista de avaliação de imóveis para alienação e pagamento ao IpremB, 
não havendo suplentes. O Presidente do CMP José Augusto passa a palavra para a 
senhora Camila, chefe de Divisão de Contabilidade que apresentará os balanços. A 
senhora Camila expõe o balanço orçamentário de janeiro de 2013 a dezembro de 
2013 e que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as 
realizadas. Mostra que o valor das receitas correntes arrecadado foi superior ao 
valor orçado. O Conselheiro Luiz Fernando questiona os valores da contribuição da 
patronal. A senhora Camila esclarece que a contribuição patronal no balanço é 
dividida em duas situações, as correntes orçamentárias, sendo o repasse patronal 
dos servidores cedidos e as correntes intraorçamentárias, referente ao repasse 
patronal dos servidores ativos no município, este último arrecadado a menor que 
esperado devido ao saldo em aberto deixado pelo município. O Diretor Executivo 
Evandro acrescenta que em 15 de janeiro de 2014 a Prefeitura Municipal de Betim - 
PMB efetuou um pagamento no valor de aproximadamente R$ 9.000.000,00. 
Explica que o valor da parcela paga não inclui juros e correção monetária. A 
senhora Camila comenta que o valor da previsão orçamentária referente ao acordo 
da dívida previdenciária foi superestimado e que a PMB está em dia com os 



parcelamentos. Avaliando o balanço orçamentário, o conselheiro Marcelo deduz que 
a receita orçamentária não foi satisfatória. O Senhor Wesley afirma que a situação 
não foi pior devido a visão do Comitê de Investimentos que atuou nos 
investimentos com base no mercado financeiro. Passa-se ao Balanço Financeiro. A 
senhora Camila comenta que o balanço financeiro demonstra a receita e a despesa 
orçamentária e extraorçamentária realizada e os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Os conselheiros 
José Augusto, Marcelo e Luiz Fernando pedem detalhes sobre a receita de 
aposentados e pensionistas da PMB e suas despesas. A senhora Camila explica que 
a receita é extraorçamentária, porém as despesas são contabilizadas nos recursos 
orçamentários. O Presidente do CMP pede acesso às folhas de pagamento destes 
aposentados e pensionistas. Sem mais dúvidas, é apresentado o balanço 
patrimonial. A senhora Camila explica que o balanço patrimonial demonstra a 
situação das contas que formam o ativo (bens e direitos), o passivo (obrigações) e 
o patrimônio líquido (valor residual dos ativos deduzidos dos passivos). O 
Presidente do CMP José Augusto demonstra preocupação com a projeção 
matemática e acredita que o primeiro “passo” para resolver a situação é a 
realização do censo previdenciário para precisar os valores que serão necessários 
para manter a saúde financeira do Instituto. O Diretor Executivo Evandro pede 
espaço para falar sobre o censo previdenciário. Comunica que estão sendo  
realizadas várias reuniões entre o Instituto e o IPEAD (Instituto de Pesquisas 
Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais), conforme sugestão do 
CMP e que ainda não há uma proposta concreta. Relembra que a proposta 
apresentada pelo Núcleo Atuarial de Previdência da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro apontou valores de gastos em torno de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro 
mil reais). Assim que houver uma proposta por parte do IPEAD, a mesma será 
apresentada ao CMP. Acrescenta que contará com o apoio dos sindicatos e do CMP 
para divulgação das informações referentes ao censo. O conselheiro Waltovânio 
apresenta um jornal previdenciário que contempla informações de forma didática e 
que pode servir de modelo para o Instituto. A conselheira Rosemary questiona 
como é realizada a comunicação do Instituto com seus segurados. O Diretor 
Executivo Evandro comenta que a comunicação será feita pela rede social 
Facebook, através do LAI (Lei de Acesso a Informação) e através do site do IPREMB 
que está sendo reestruturado. Acredita que seria interessante também a criação de 
uma base de e-mail dos servidores. Os conselheiros José Augusto e Rosemary 
sugerem informativos. O Diretor Executivo Evandro fala que será realizado licitação 
para a confecção quadrimestral ou semestral dos mesmos. Voltando ao balanço 
patrimonial, o conselheiro Marcelo pede detalhes sobre a aplicação circulante a 
curto e longo prazo. A senhora Camila esclarece que as aplicações financeiras são 
distribuídas conforme seu grau de realização/resgate no exercício, ou seja, os 
valores com vencimento no ano corrente registram-se no ativo circulante sendo de  
curto prazo e os valores com vencimentos maiores registram-se no ativo não 
circulante realizável a longo prazo. Os valores demonstrados no Balanço Patrimonial 
estavam registrados apenas no ativo circulante curto prazo. Desta forma a senhora 
Camila ficou de atualizar os valores de acordo com os vencimentos em curto e 
longo prazo. Em seguida apresenta o demonstrativo das variações patrimoniais que 
demonstra as mudanças verificadas no patrimônio e o resultado patrimonial do 
exercício. O presidente José Augusto pede esclarecimentos sobre o relatório de 
Compensação Previdenciária – COMPREV. A senhora Darlene comenta que o 
número expressivo de processos indeferidos é em grande parte devido a 
documentos que não foram digitalizados em tempo hábil, principalmente 
homologações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerias. O Diretor 
Executivo Evandro acrescenta que não há, segundo relatos, no INSS, funcionários 
suficientes para fazer a análise de processos de forma satisfatória, por isso a 
morosidade em deferir os requerimentos. O conselheiro Waltovânio pergunta se há 
pagamento de compensação do IPREMB para o INSS. A senhora Darlene informa 
que há doze compensações sendo pagas, na realidade, descontadas do valor  



a receber e cinco processos para serem analisados. O Presidente do CMP José 
Augusto encerra a reunião deixando definido para o dia 19 de março de 2014, às 
14 horas o próximo encontro. Nada mais a acrescentar, segue com a presente Ata 
para registro e assinatura dos Conselheiros presentes.  
Representantes do Conselho Municipal 
José Augusto Ferreira Dornas Martins – Presidente do CMP 
Leonardo Augusto Lara Menezes – titular representante do Poder Executivo 
Marcelo Jorge da Mata – titular representante do Poder Executivo 
Otacílio Dionísio Silva – suplente representante do Poder Executivo 
Neide Maria Soriani – suplente representante dos aposentados e pensionistas 
Luiz Fernando de Souza Oliveira – titular representante dos servidores ativos - 
SindUte 
Waltovânio Cordeiro de Vasconcelos – titular representante dos servidores ativos - 
SindSaúde 
Maria da Conceição Silva Pimenta – suplente representante dos servidores ativos 
Rosemary Galvão da Silva Paula – titular representante do Poder Legislativo 
Representantes do IPREMB  
Evandro Manoel Firmino da Fonseca – Diretor Executivo 
Camila Francisca Nolasco – Chefe de Divisão de Contabilidade 
Wesley de Melo Souza – Auditor Autárquico 
Darlene Rocha Nunes Rodrigues – Secretária para o Ato 
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