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1 	ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

	

2 	DA MANAUS PREVIDÊNCIA — CMP. 

	

3 	Aos vinte e seis dias (26) do mês de junho de dois mil e quinze (2015), às oito horas e trinta minutos 

	

4 	(08h30), na sede da Manaus Previdência, reuniu-se em Reunião Extraordinária o Conselho Municipal 

	

5 	de Previdência — CMP. Presentes os Conselheiros Marcelo Magaldi Alves, Janio José Paes 

	

6 	Guimarães, Marcelino Cleyton de Andrade Silva, Rosana Celestino de Oliveira Gomes, Maria 

	

7 	Auxiliadora de Menezes Alves, Mariza Getil e a secretária Cláudia da Costa Feijão. Fica registrada e 

	

8 	justificada a ausência do Conselheiro Luiz Carlos, por motivos pessoais. Aberta a reunião o Presidente 

	

9 	do Conselho, apresentou a Sra. Mariza da Rocha Barreto Gentil, que passa integrar o Conselho como 

	

10 	membro suplente do Conselheiro Ulisses Tapajós, todos deram as boas vindas a nova integrante do 

	

11 	Conselho e desejaram boa sorte na sua função. Dando continuidade na reunião passou-se a ordem do 

	

12 	dia: Item I — Leitura das Atas das Reuniões Anteriores: Lidas as Atas, recepcionadas e firmadas 

	

13 	pelos conselheiros, aprovaram por unanimidade de votos e em seguida assinada por todos. Item II — 

	

14 	Balancetes dos meses de Janeiro a Maio de 2015. O Presidente cedeu a palavra à contadora 

	

15 	Marcela de Sá, convidada para participar da reunião, que apresentou os demonstrativos contábeis dos 

	

16 	meses acima mencionados e, ainda um quadro comparativo das despesas, receitas e o detalhamento 

	

17 	geral das aplicações dos investimentos da Autarquia. Após a explicação da Contadora os conselheiros 

	

18 	aprovaram por unanimidade de votos os referidos Balancetes, seguindo a recomendação do Conselho 

	

19 	Fiscal. Item III- RDA's: O Presidente trouxe para conhecimento de todos os Conselheiros presentes a 

	

20 	questão dos RDA's, ressaltando que esse assunto é uma questão bastante complexa, sendo um 

	

21 	problema social delicado e grave. Atualmente a Manaus Previdência possui um total de 513 servidores 

	

22 	RDA's aposentados e pensionistas. Em 2010 o Tribunal de Contas do Estadodo Amazonas passou a 

	

23 	julgar irregular algumas aposentadorias desses servidores. Em 2011 foi ajuizada Ação Direta de 

	

24 	Inconstitucionalidade pelo Ministério Público Estadual a cautelar foi julgada pelo Pleno em 31.03.2015 

	

25 	que determinou suspender a eficácia do Dispositivo Art 6°. § 40  da Lei 870/2005 e transferir as 

	

26 	contribuições dos RDA's ao RGPS, a Procuradoria Geral do Município de Manaus embargou a 

	

27 	decisão. O Presidente deste Conselho vai realizar o levantamento atual desses servidores e o valor 

	

28 	das contribuições previdenciárias repassadas a Manaus Previdência, para apresentar em uma próxima 

	

29 	reunião deste Conselho. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta, o Presidente do 

	

30 	Conselho de Previdência deu por encerrada a reunião, às 10h00 (dez horas) da qual eu, Cláudia da 

	

31 	Costa Feijão, secretária deste Conselho, participei e redigi a presente Ata, que assino com o 

	

32 	Membros/Conselheiros do Conselho de Previdência, abaixo mencionados. 

33 
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Marcelo Magaldi Alves (Presidente do CMP) 	 
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Marcelino Cleyton de Andrade Silva (Membro/Consel 
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Janio José Paes Guimarães (Membro/Conselheiro) ..... 
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Rosana C. de Oliveira Gomes (Membro/Conselheira) ...... 
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Maria Auxiliadora de Menezes Alves (Membro/Conselheira) 	  
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Mariza da Rocha Barreto Gentil (Membro Conselheira/Sulple te 	  
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Cláudia da Costa Feijão (Secretaria/CMP) 	  
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