ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO MARANHÃO – IPREV
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Ata da Primeira Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS, realizada aos onze dias do
mês de agosto de 2021, às nove horas, por meio de videoconferência. Legalmente
convocados, participaram da reunião os Senhores Conselheiros: Antônio Júlio Gomes
Pinheiro, Representante do Poder Executivo; Cristiano Matos de Santana (titular),
Representante da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão –
ADPEMA; Dário André Cutrim Castro (suplente), Representante da Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Maranhão – ADPEMA; Marcela Santana Lobo,
Representante da Associação dos Magistrados do Maranhão – AMMA e Amudsen da
Silveira Bonifácio, Representante do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Convidados: Mayco Murilo Pinheiro, Presidente do Instituto de Previdência do Estado
do Maranhão – IPREV/MA; Valdene Cardoso Faria Pereira, Diretor do Fundo Estadual
de Pensão e Aposentadoria – FEPA; Ingrid Gomes, Assessora do Gabinete da
Presidência do IPREV/MA e Paula Ramos Razera, Chefe de Gabinete do IPREV/MA.
Mayco inicia a reunião, apresenta- se como o Presidente do Iprev/MA, assumiu o Instituto
em maio de 2019 e enfatiza que a principal missão dada pelo Governador do Estado, foi
organizar o IPREV, inclusive instalar os Conselhos que fazem parte da estrutura do
IPREV (Confepa, Comin e Confis). Mayco explica a questão dos processos de pensão,
que antes demorava 4 ( quatro) meses para ser concedida e hoje os pedidos de pensão
caíram para 13 (treze) dias para serem finalizados. Mayco fala que isso se deve ao novo
sistema online, que foi todo desenvolvido pela equipe de TI do Iprev na época da
pandemia, quando muitos óbitos ocorreram e para atender a demanda dos pedidos, foi
criado o sistema online de pensão. Após a sua breve apresentação, Mayco dá as boas
vindas a cada membro do Conselho Fiscal e coloca-se a disposição de todos para ajudar
da melhor forma possível e lembra que não faz parte do CONFIS, mas sempre que
necessário está disponível. Após as boas vindas e posse dada aos Conselheiros, a
reunião segue com a próxima pauta. Mayco pede a palavra e fala sobre a proposta da
Previdência, já encaminhada à SEGEP e explica que essa proposta é um importante
passo para o equilíbrio do déficit financeiro do Estado. Amudsen fala que existem muitas
responsabilidades relacionadas ao CONFIS e questiona até que ponto vai a autonomia
do Conselho. Mayco esclarece que o CONFEPA tem como principal atribuição fazer a
gestão e o CONFIS tem a função finalística, que é emitir o parecer sobre a gestão, ou
seja, o CONFIS fiscaliza e avalia o que foi decidido e executado. Ingrid prossegue a
reunião, apresenta a Estrutura do Regime Próprio da Previdência – RPPS – Conselho
Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – CONFEPA. Fala da
finalidade, composição do CONFEPA e periodicidade das reuniões. CONFIS é o próximo
a ser apresentado. Ingrid fala sobre a sua finalidade, principais atividades, composição,
periodicidade das reuniões e a ordem do dia das reuniões ordinárias. COMIN é o último
Conselho a ser apresentado. Ingrid lembra que todas as informações estão disponíveis
no site do IPREV. Ingrid continua a sua apresentação e explica a composição do IPREV.
Fala da sua criação (Lei Complementar n° 197, de 6 de novembro de 2017),
posteriormente alterada pela Lei Complementar n° 205, de 29 de dezembro de
2017.Ingrid também explica a missão, visão e valores do IPREV, assim como também, o
seu organograma e as principais iniciativas que estão implantadas no Instituto: 1Conheça a sua Previdência- apresentação de vídeos curtos, explicando sobre o que é a
Previdência e suas principais atividades; 2- Programa de Integridade – atenção sobre o
desempenho de medidas éticas; 3- Mapeamento – conhecer os fluxos internos do IPREV;
4 –Implantação do Pregão Eletrônico- transparência no processo licitatório; 5Digitalização dos Dossiês – dossiês dos servidores; 6 – Recadastramento dos
Beneficiários- a equipe de TI do IPREV, desenvolveu o sistema de recadastramento
online dos 45.000 (quarenta e cinco mil) servidores inativos. Por fim, Ingrid apresenta o

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO MARANHÃO – IPREV
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA

IPREV em números. Total de servidores no Estado, algumas atividades realizadas
(atendimentos no PAI, Perícia Médica do Estado, Aposentadorias e Pensões implantadas
na folha de pagamento) e a situação financeira do sistema previdenciário
(receita/despesa do FEPA; receita/despesa do Tesouro). Último ponto da pauta: Eleição
do Presidente. Mayco propõe que o Conselheiro que tiver interesse na presidência do
Conselho, pode se manifestar. Amudsen fala que o ideal seria o Presidente do Conselho
se escolhido entre os Titulares. Júlio fala que já faz parte de outro Conselho, então não
pode se candidatar para a Presidência, mas está disponível para ajudar o CONFIS como
membro. Após algumas discussões acerca da escolha do Presidente do CONFIS, por
entendimento e unanimidade a representante da Associação dos Magistrados do
Maranhão – AMMA, Marcela Lobo, é escolhida como Presidenta do Conselho Fiscal –
CONFIS, biênio 2020/2022. Mayco e os demais Conselheiros desejam um bom trabalho
á Marcela, frente ao Conselho. Marcela agradece e se propõe em desempenhar um bom
trabalho no CONFIS. Antes de finalizar a reunião, Ingrid propõe a data da próxima
reunião do CONFIS, para o dia 09.11.21, com a seguinte pauta: 1) aprovação da ata da
presente reunião; 2) definição do calendário de reuniões ano 2022 (reuniões trimestrais)
e 3) definição do plano de atividades do CONFIS – 2022. Todos concordam. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela Presidenta para a qual foi lavrada a Ata
que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros do Conselho Fiscal.
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