
 
 
 

 

RELATÓRIO CMP 2017/2018 – CONSELHEIROS DO SINDIFOZ 

 Com o intuito de dar maior transparência às deliberações tomadas pelos 
conselheiros do Sindicato no âmbito do CMP, desenvolvemos este relatório das ações 
desenvolvidas e pautas propostas no biênio 2017-2018. Como todas as reuniões do 
CMP são registradas em atas que são públicas, divulgadas através do Jornal do 
Município, procuramos resumir de forma objetiva os principais pontos de atuação. 
Caso permaneça o interesse, as atas completas estão disponíveis no link 
https://ipi.itajai.sc.gov.br/atas-cmp. 

 Ao longo do CMP 2017-2018 foram realizadas 24 reuniões ordinárias e 
02 reuniões extraordinárias. Os conselheiros do SINDIFOZ foram nomeados no mês 
de março/2017, estando presentes em todas as reuniões subseqüentes.  

 Com relação às pautas e os posicionamentos, o SINDIFOZ propôs 
discussões importantes no âmbito da previdência, como sobre o atraso do Executivo 
em repassar a cota patronal previdenciária; o parcelamento do mesmo repasse por 
parte do Executivo, sob a alegação que não havia mais dinheiro; o corte do orçamento 
destinado ao IPI, previsto na LOA 2018, podendo resultar em atrasos para o 
pagamento das aposentadorias; o convite à ex-procuradora geral do Município para 
esclarecer pontos confusos do Decreto de Contingenciamento de 2017. Quanto à ideia 
do IPI em comprar um terreno para construção da sede, o SINDIFOZ acompanhou o 
processo de escolha, porém, se posicionou pela realização de uma assembleia com 
os servidores antes da efetivação da compra, a fim de dar maior transparência e 
legitimidade, o que foi voto vencido e rejeitado pela gestão. 

 Houve, ainda, o julgamento de 02 recursos administrativos impetrados 
por servidores que não concordaram com a decisão da Autarquia em seus processos 
de aposentadoria.  O SINDIFOZ relatou um processo, cujo voto foi acompanhado 
pelos demais conselheiros no sentido de que a situação deveria ser submetida ao TCE 
ao antes de ser indeferido o requerimento do servidor. Com relação ao outro processo, 
que tratava de aposentadoria especial por insalubridade, o SINDIFOZ, junto com os 
demais conselheiros das entidades representantes dos servidores, se manifestou por 
oficiar o município para que regularize a situação dos PPPs e LTCATs. Ofício este 
ainda não respondido pelo Poder Executivo. 

 Para aprofundar-se em assuntos mais complexos, foram criadas 03 
comissões internas no CMP que a) acompanhou o processo de escolha e aquisição de 
um imóvel para a Autarquia, b) fez estudos e relatório dos Dados Atuariais de 2017, e 
c) realizou os trabalhos da eleição do conselho fiscal. Destas comissões, o SINDIFOZ 
participou como membro ativo de todas.  

 Os Conselheiros do SINDIFOZ também votaram e discutiram assuntos 
relevantes, como a Política de Investimentos de 2019, balanço contábil e patrimonial 
do IPI, a designação de um servidor para o Comitê de Investimentos, o orçamento 



 
 
 

anual, adequações na legislação previdenciária municipal, a MP 805 e a alíquota 
previdenciára.  

 Além disso, os Conselheiros representantes do SINDIFOZ participaram 
de cursos ligados à temática de previdência e investimentos, obtendo, inclusive, 
certificação da AMBIMA no CPA 10. O SINDIFOZ também esteve em Brasília, no 
Congresso Brasileiro de Conselheiros do RPPS. Tais capacitações colaboraram para 
as melhores tomadas de decisões e fiscalização da gestão autárquica. 

 

 

 

 

Itajaí, 01 de fevereiro de 2019. 
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Fernando Castellón Filho 
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Gleide Nara de Amorim 

 


