Ata da Décima Reunião do Conselho Administrativo do Fundo Estadual de Pensão e
Aposentadoria – CONFEPA, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2020,
às nove horas, por meio de videoconferência. Legalmente convocados, participaram da
reunião os Senhores Conselheiros: Mayco Murilo Pinheiro, Presidente do CONFEPA;
Ivaldo Fortaleza Ferreira, representante da Associação dos Servidores do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão – Titular; Francisco das Chagas Silva Sousa Júnior,
representante da Associação dos Servidores Tribunal de Contas do Estado do Maranhão –
Suplente; Dionatã Silva Lima, representante do Sindicato dos Servidores do Ministério
Público do Estado do Maranhão – Titular; Felipe Aragão Costa, representante da
Secretaria de Estado da Educação – Suplente; Adilon Arruda Léda Filho, representante da
Secretaria da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – Suplente; Henrique
Gomes de Oliveira , representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica
das Redes Públicas Estaduais e Municipais do Maranhão – Suplente; Ciane Sozinho de
Souza – Representante da Secretaria de Estado de Governo – Suplente; Marco Adriano
Ramos Fonseca, representante da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão –
Titular; Marcela Santana Lobo, representante da Associação dos Magistrados do
Maranhão – Suplente. Convidados: Valdene Cardoso Faria Pereira, Diretor do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA; Leonardo Batista Assunção, Analista
Previdenciário e Paula Ramos Razera, Chefe de Gabinete do IPREV/MA. O Presidente
iniciou a reunião cumprimentando os conselheiros e agradecendo a presença de todos e
dando boas vindas em especial aos novos membros do CONFEPA, biênio 2020/2022,
agradeceu a participação do ex-membro do Conselho, o Sr. Gervásio Protásio, que
acompanhou o biênio 2018/2020 e citou os novos representantes da AMMA, Marco Adriano
Fonseca e Marcela Santana. Mayco abre espaço para as apresentações. Marco Adriano,
pede a palavra e apresenta-se como o novo representante Titular da AMMA, colocando-se à
disposição para agregar conhecimentos e ajudar da melhor forma o CONFEPA, junto a sua
Suplente, Marcela Santana. Mayco prossegue a reunião com o primeiro assunto da pauta:
Informes Gerais. Explica sobre o CONFEPA, sua composição, reuniões bimestrais, fala
sobre o regimento interno, atas e resoluções, ressalta que todos esses informes estão
disponíveis no site do IPREV/MA. Mayco apresenta, em linhas gerais o Instituto, como
sendo uma unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Estado do Maranhão (RPPS). Fala de algumas atribuições do IPREV/MA, como
a gestão dos processos de aposentadoria, pensão e reforma dos servidores públicos
estaduais do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do
Estado, bem como a realização de perícias médicas para os servidores. Outra atribuição é o
apoio aos aposentados, proporcionando acesso a atividades físicas, culturais e artísticas,
além de assistência social na área de saúde, projeto realizado pelo PAI – Programa de Ação
Integrada para o Aposentado. Dionatã questionou sobre a composição do Conselho Fiscal –
CONFIS. Paula respondeu, que ainda estão sendo aguardadas algumas indicações de
entidades e/ou sindicatos, para elaboração da lista tríplice e encaminhar para a escolha do
Governador do Estado. Paula, explica que por motivos de eleições e mudanças, alguns
sindicatos ainda não conseguiram encaminhar os seus candidatos. Mayco prossegue a
reunião e fala sobre os marcos legais, Decretos e Leis de criação do IPREV/MA e coloca-se
à disposição para conversar sobre Previdência e a Legislação do Estado. Mayco fala sobre
o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA, apresenta os dados do mês de
outubro/2020, com um total de 68.198 (sessenta e oito mil, cento e noventa e oito)
contribuintes para o RPPS, sendo: 57.314 (cinquenta e sete mil, trezentos e catorze)
servidores ativos; 6.295 (seis mil, duzentos e noventa e cinco) aposentados e 1.640 (hum
mil, seiscentos e quarenta) pensionistas vinculados ao FEPA; 1.280 (hum mil, duzentos e
oitenta) aposentados e 1.669 (hum mil, seiscentos e sessenta e nove) pensionistas
vinculados ao Tesouro Estadual. Mayco apresenta o simulador de alíquotas, que tem como
objetivo esclarecer ao público sobre as mudanças ocorridas, sendo a progressiva a nova
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alíquota adotada pelo Estado. O teletrabalho também é apresentado aos conselheiros.
Mayco ressalta, que o IPREV/MA não parou nem mesmo nos períodos de lockdown, apenas
o atendimento presencial foi suspenso. Os demais serviços continuaram sendo executados
de forma remota, sendo possível através de desenvolvimento de novos sistemas digitais e
novos canais de comunicação interna. A Perícia Médica foi o próximo setor a ser
apresentado. Mayco fala da nova plataforma online que foi desenvolvida para facilitar os
pedidos de perícia médica. O servidor faz o requerimento e em até 72h recebe a data de
agendamento da sua consulta, não sendo mais necessário se deslocar até o RH do seu
órgão para iniciar o processo. Houve um feedback 100% positivo em relação a esse novo
método de agendamento. As pensões também foram beneficiadas com um novo sistema,
enfatiza Mayco. Com o aumento do número de óbitos por conta do COVID-19, cresceu
também a quantidade de solicitação de pensões. Com o novo sistema adotado, o tempo
médio de análise do processo reduziu de 4 (quatro) meses para 72h, o que possibilitou que
mais pensões pudessem ser analisadas e concedidas em menor tempo. Dionatã questiona
se mesmo aposentado o servidor pode continuar contribuindo para a entidade sindical
representativa. Mayco responde que sim, bastando o envio de e-mail ao gabinete do
IPREV/MA solicitando a contribuição e será implantado em folha. Próximo informe:
recuperação de recursos financeiros. Mayco explica que em 2020 uma das metas do
IPREV/MA era realizar o censo para recadastramento e prova de vida dos servidores, mas
devido a pandemia não foi possível. O objetivo do censo é evitar o pagamento indevido de
servidores que ainda estão na folha. Com o apoio da SEGEP/MA, foram identificados mais
de 300 servidores já falecidos, mas que ainda estavam recebendo seus proventos. Mayco
fala que a equipe de TI do IPREV/MA está trabalhando para desenvolver seu próprio
sistema de recadastramento e assim espera ainda no primeiro semestre de 2021 poder
iniciar esse processo. Mayco apresenta as principais ações do IPREV/MA para o ano de
2021: 1) recadastramento dos segurados inativos e pensionistas; 2) unificação da perícia
médica no Maranhão; 3) sede do IPREV/MA; 4) educação previdenciária; 5) digitalização do
arquivo físico e 6) processos 100% digitais. Próximo item da pauta: Aprovação da Política
Anual de investimento 2021. Mayco passa a palavra para Leonardo Batista, analista
previdenciário e membro do Comitê de Investimentos – COMIN, um dos responsáveis pela
elaboração da proposta da Política de Investimento 2021. Leonardo explicou que a Política
de Investimentos tem como objetivo estabelecer as diretrizes relativas à gestão dos recursos
garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios do RPPS do Estado do
Maranhão. Leonardo falou sobre o cenário econômico nacional e internacional, sobre como
o mercado mostra-se otimista (pela vacina – COVID-19), com maior credibilidade em
investimentos e ressalta que 2021 deverá ser um ano conservador. Leonardo destacou que
a carteira de investimentos é a conservadora, concentrada em renda fixa, devendo continuar
assim no ano de 2021 e lembra que qualquer ajuste e revisão, com vistas à adequação ao
mercado ou à nova legislação, pode ser feita na Política Anual de Investimentos ao longo do
ano. A meta de rentabilidade para o Fundo está estabelecida em 2,5%, definida com base
nas estimativas do cenário econômico desta Política de Investimentos, nas condições atuais
de mercado e do RPPS/MA. Após a breve explanação do Leonardo, Mayco abre espaço aos
conselheiros e colocou em votação a aprovação da Política Anual de Investimentos 2021. A
votação tem início: Adilon Leda: sim; Dionatã Lima: sim; Ciane Sousa: sim; Felipe Aragão:
sim; Marco Adriano: sim; Henrique Gomes: sim; Ivaldo Fortaleza: sim; Francisco das
Chagas Sousa: sim e Mayco Pinheiro: sim. Por unanimidade, a Política Anual de
Investimentos 2021 é aprovada. Último ponto da pauta: Definição do Calendário de
Reuniões ano 2021. Mayco explicou que as reuniões do CONFEPA são bimestrais e por
enquanto, devido a pandemia do COVID -19 continuarão sendo realizadas por meio de
videoconferência. Propôs um calendário de reuniões e ressaltou que este calendário poderá
ser alterado ao longo do ano, conforme necessidade de reuniões extraordinárias. O
calendário proposto foi: realização de reuniões nos dias 23 de fevereiro; 27 de abril; 29 de
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junho; 31 de agosto; 26 de outubro e 14 de dezembro. Todos os conselheiros aprovaram
o calendário de reuniões do CONFEPA para o ano de 2021. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada pelo Presidente para a qual foi lavrada a Ata que, após lida e
aprovada, será assinada por todos os membros do Conselho Administrativo do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria.
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