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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS 

 
 

ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

DATA: 23 de Julho de 2014 

LOCAL: Esplanada dos Ministérios - Ministério da Previdência Social, Anexo F, 

Sala 902 

 

PRESENÇAS 
 
Representantes do Governo  
MPS - Benedito Adalberto Brunca  

INSS - Lindolfo Neto de Oliveira Sales 

MP - Jefferson Luis Bittencourt   

IPEA – Marcelo Abi-Ramia Caetano 
 

Representações dos Aposentados e Pensionistas  
SINTAPI/CUT – Mário Sérgio Rodrigues da Conceição  

SINDAP - Oswaldo Lourenço  

COBAP – Luiz Adalberto da Silva  

SINDNAPI - Paulo José Zanetti  

 

Representações dos trabalhadores em atividade 
Força Sindical – Antonio Cortez Morais  

CUT - Valeir Ertle 

CNPA – Daniel Alves Burle 

CONTAG - Evandro Morello  
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Representação dos empregadores 
CNI – Rafael Ernesto Kieckbusch 

CNC - Antônio Lisboa Cardoso 

CNM – Jamille Lavalle Carvalho de Moura 

CNA – Frederico Toledo Melo 

 

Convidados 
Josepha Teothônia de Brito – COBAP  

Ubiramar Mendonça – DATAPREV  

Gilberto Torres Laurindo – UGT 

Antonio Bacelar Ferreira – INSS 

José Geraldo Diniz – MPS 

Vânia G. Ataídes da Silva – CNA  

Mauricio Oliveira – COBAP 

Itain Machado – COBAP 

Eduardo S. Pereira – SPPS/MPS 

Eli Maria de Lara – MPS 

Vladimir Gobbi Junior – INSS 

Andrea A. Galo – Sindicato Nacional dos Aposentados 

Isabela Bentes - DATAPREV 

Elaine Oliveira Proença - DATAPREV 

Célia Medeiros – MPS 

Maria Antonia Magalhães – SINDNAPI 

Rafael Toscano – ASCOM/GM/MPS  

 

Ausências  
MPS - Garibaldi Filho (Ministro)  
MPS - Carlos Eduardo Gabas  

MPS - Rogério Nagamine  
SPPC – Jaime Mariz de Faria Junior  
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SRFB – Daniel Belmiro  

MP - Rodrigo Antunes de Carvalho 

INSS – Sérgio Antonio Carneiro 

MF – Adriana Arruda Pessoa Moreira 

MP – Rodrigo Antunes de Carvalho 

UGT - Miguel Salaberry Filho (Justificada) 
COBAP – Moacir Meirelles de Oliveira  
COBAP - Silberto Raimundo da Silva  

CONTAG – José Wilson de Souza Gonçalves  

CNF - Walter Tadeu Pinto de Faria  
CNT – Nicole Goulart  
 

I – ABERTURA 

Presidindo a Mesa, o Excelentíssimo Senhor Benedito Adalberto Brunca (MPS) 

abriu a 207ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social – 

CNPS e deu por iniciada a reunião. Na oportunidade, o Senhor Presidente 

empossou a Conselheira Jamille Lavalle Carvalho de Moura, representante da 

Confederação Nacional de Municípios - CNM no Conselho Nacional de 

Previdência Social – CNPS como Membro Suplente. 

 

II – EXPEDIENTE 
O Sr. Benedito Adalberto Brunca (MPS) saudou a todos e, em seguida, socializou 

a pauta dos trabalhos para essa reunião. Na continuidade, ele colocou para 

Aprovação Ata da 206ª Reunião Ordinária do CNPS, realizada no dia 25 de Junho 

de 2014. Dispensada a sua leitura, a Ata foi submetida aos senhores conselheiros, 

em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. 

 

III – ORDEM DO DIA 
O Sr. Presidente deu sequência ao item da pauta, logo, “Apresentação da 

Proposta Orçamentária do Ministério da Previdência Social – PLOA/2015; 
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Apresentação: Geraldo França Diniz, Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças 

e Contabilidade do MPS. O Sr. Geraldo França Diniz, (Coordenador-Geral de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade do MPS) iniciou a sua apresentação 

destacando, os conceitos de: Orçamento Público. Estrutura Orçamentária; 
Receitas e Despesas. Explicou em detalhes a Lei Orçamentária Anual – LOA, 

disse que é uma lei ordinária com validade para um exercício fiscal. A LOA 

autoriza as despesas da União de acordo com a previsão de arrecadação e o 

PLOA deve ser enviado ao Congresso Nacional até 31/08 de cada ano e devolvido 

para sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa. Destacou os 

Artigos 165 a 169 da Constituição Federal, os quais definem que na estrutura atual 

as programações estão organizadas em programas de trabalho, que contêm 

informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas ou financeiras. Destacou o 

Fundo do Regime Geral da Previdência Social de 2014/2015, bem como os 

respectivos valores dos Benefícios Previdenciários Urbanos e Rurais; COMPREV; 

Sentenças Judiciais; Projeção de valores da Previdência Social com Pessoal; 

Benefícios ao Servidor (auxílios) e Investimento. Explicou em detalhes as 

Despesas Discricionárias para o ano de 2015: INSS, Previc e MPS; Proposta 

Orçamentária do MPS/2015: Atividades Finalísticas; Direção Superior e 

Funcionamento; Principais Despesas do INSS/2015: DATAPREV; Reformas das 

Unidades (acessibilidade); Instalação de Unidades (Plano de Expansão); 

Recebimento do Direito/Perícia Média e Reabilitação Profissional; Canal 135, 

Correios e outros; Principais Despesas do Previc/2015: Manutenção; DATAPREV; 

Funcionamento dos Escritórios; Gestão da Informação Corporativa; Fiscalização; 

Capacitação / Educação Previdenciária. Ele falou também do funcionamento das 

unidades do INSS e seus respectivos percentuais. Apresentou a série histórica da 

DATAPREV; as principais despesas do MPS/2015, tais como: Gabinete do 

Ministro; Publicidade Legal (MPS, INSS e PREVIC); Promoção e Eventos (MPS, 

INSS e PREVIC); Serviços Jornalísticos; Serviços Gráficos; Tecnologia e 

Informação e Expansão solicitada. Concluída a apresentação, o Sr. Presidente 

agradeceu ao relator e abriu a palavra para as considerações do Pleno. 
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Manifestaram-se os senhores: Luiz Adalberto da Silva (COBAP): Valeir Ertle 

(CUT); Evandro José Morello (CONTAG); Rafael Ernesto Kieckbush (CNI); 

Eduardo Pereira (SPPS/MPS); Paulo Zanetti (Força Sindical); Mário Sérgio 

Rodrigues da Conceição (SINTAPI/CUT); Oswaldo Lourenço (SINDAP); Lindolfo 

Neto de Oliveira Sales (INSS) e Antônio Bacelar Ferreira (INSS). Após debate e 

dirimidas as dúvidas, o Sr. Presidente disse que fruto dessa apreciação 

orçamentária, é padrão deste Conselho aprovar a Resolução que será assinada 

pelo Ministro Garibaldi Alves Filho (MPS) e publicada quanto a questão 

orçamentária ora apresentada. A seguir, ele leu na íntegra o texto de Resolução 

que está assim proposto: “Resolução Nº xxxxxx, de 23 de julho de 2014. O 

Conselho Nacional de Previdência Social, em sua 207ª Reunião Ordinária, no uso 

da atribuição que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 2º do Regimento Interno, 

aprovado pela Resolução nº 1.212, de 10 de abril de 2002; Considerando a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; e Considerando o 

disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

resolve: Aprovar a Proposta Orçamentária do Ministério da Previdência Social - 

MPS para o exercício de 2015, a ser enviada ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. (Esse era o texto que estava, de acordo com os debates 

que foram produzidos aqui eu estou escrevendo aí uma observação que submeto 

a vocês para registrar essa preocupação que foi manifestada aqui a respeito da 

situação da DATAPREV que é:) “Observação: O Conselho Nacional de 

Previdência Social – CNPS registra a necessidade de que o Governo, sobretudo 

através dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e Fazenda para 

reconhecer a importância de se valorizar a Empresa DATAPREV como básica 

para a garantia da melhora dos serviços prestados a população, as empresas e 

aos órgãos públicos com os quais tem contrato. Para tanto é essencial garantir os 

recursos essenciais para honrar os contratos da Previdência com a DATAPREV”. 

Concluída a leitura, o Sr. Rafael Ernesto Kieckbush (CNI) fez a seguinte sugestão: 

“A palavra através substitui por meio de, através passa no meio da Previdência, 
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uma questão conceitual essa minha sugestão, através é como se passasse pelo 

meio do copo. A outra, como a Dataprev tem papel importante não só para a 

população, mas presta algum serviço para as empresas também “os demais 

órgãos quanto às empresas que começam”. Acatada a sugestão dada pelo 

conselheiro Rafael Ernesto Kieckbush (CNI) e, ainda, o Sr. Presidente sugeriu 

colocar na referida Resolução: “Para tanto é necessário garantir os recursos 

essenciais para honrar os contratos da Previdência com a Dataprev objeto do 

Aviso Ministerial, MPS, número tal que aí foi toda essa demanda que sintetiza 

todos os valores que estão aqui, pode acrescentar “objeto do Aviso Ministerial, 

MPS, número tal, encaminhado ao Ministério do Planejamento” aí fica amarrado o 

aviso ministerial”. A seguir, o Sr. Presidente informou que trará para a próxima 

reunião deste Colegiado o teor do Aviso Ministerial, em seguida, ele colocou a 

matéria em processo de votação como os ajustes feitos no Plenário, sendo ela 

aprovada por Unanimidade dos presentes. Na continuidade, o Sr. Presidente 

chamou o item de pauta, “Crédito Consignado”. O tema em destaque foi 

apresentado pelo Sr. Vladimir Gobbi Júnior (INSS), este, após saudar aos 

presentes deu início a sua apresentação, antes, porém, explicou que o 

empréstimo consignado online, é uma inovação tecnológica nos dias atuais, como 

ela surgiu e o porquê está se fazendo essa mudança de sistema. Explanou em 

detalhes a entrada do Eco que visa atender a uma demanda antiga, ou seja, poder 

conceder uma ferramenta, conceder os empréstimos não só pelos correntistas, 

mas pelos cartonistas. O Eco vem suprir a dificuldade que se tinha para fazer essa 

concessão e, ainda, vai dar segurança para várias operações, pois o fato de ser 

online todas as respostas acontecem ao mesmo tempo entre banco pagador, 

INSS, DATAPREV e o banco concessor do empréstimo. A seguir, o relator teceu 

considerações técnicas sobre o Empréstimo Consignado Online – ECO: Cenário 

Atual; Fluxo do Sistema; Refinanciamento; Riscos de Operação; Cenário Novo: 

Módulo de Gestão de Operações do INSS, este, objetiva reunir as funcionalidades 

de manutenção e consulta das informações de apoio necessárias para o 

funcionamento do sistema; Módulo: Contratação de empréstimos, este, reúne 
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todos os serviços necessários para a execução das operações do empréstimo 

consignado: Empréstimo e Cartão de Crédito. Ele também falou do Fluxo do 

sistema: Averbação / Refinanciamento; Fluxo do sistema: Exclusão de 

empréstimo; Comunicação de Não retirada de fundos; Reserva de margem para 

cartão de crédito (RMC); Exclusão de RMC; Inclusão/Exclusão de descontos para 

cartão de crédito. A matéria também foi explanada pelo Sr. Presidente e pela Sra. 

Isabela Bentes (DATAPREV). A Sra. Isabela Bentes (DATAPREV) informou que 

nessa semana, o projeto ECO tem dois anos dentro da DATAPREV sendo 

desenvolvido. Atualmente a DATAPREV já tem todas as entregas prontas 

esperando as instituições só para homologarem e iniciarem os testes e sua 

implantação está prevista para 5 de dezembro de 2014. A seguir, ela fez o 

seguinte esclarecimento: “Nosso cronograma com os bancos pagadores tem uma 

iniciação agora de uma homologação não assistida e já foi disponibilizado um link 

para as instituições estressarem o seu sistema, tirar os primeiros erros aí quando 

estiver ok estamos montando um cronograma com as instituições para fazer uma 

homologação assistida, a cada duas semanas duas instituições e a DATAPREV 

dando todo monitoramento, todo apoio para realizarmos essa homologação. Final 

de outubro cada banco vai escolher duas agências para iniciarmos um piloto em 

novembro em produção, a respeito do que você falou da certificação para o 

benefício toda preocupação é como isso tramita todas as informações das 

pessoas nós chamamos de link dedicado que é de uma ponta a outra com 

certificação para garantir a confiabilidade da informação que está trafegando e 

criptografar, quando a gente tem essa certificação uma ponta faz a criptografia, 

outra vem, abre, lê e retorna criptografado aí é uma segurança bem maior do que 

estar nesse tráfego das informações”. Aberta a palavra, manifestaram-se: Luiz 

Adalberto da Silva (COBAP); Evandro José Morello (CONTAG); Mário Sérgio 

Rodrigues da Conceição (SINTAPI/CUT); Antonio Cortez Morais (Força Sindical); 

Oswaldo Lourenço (SINDAP). O debate ocorreu em torno do cartão magnético 

para recebimento de empréstimo consignado; processo de regulamentação do 

Banco Central, ou seja, discussão em torno do pagamento de parcela envolvendo 
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os pastinhas; processo de normatização do ECO; avanço em conseguir obter 

acesso ao consignado pelo cartão magnético; margem do consignado. Na 

sequência, o Sr. Presidente agradeceu aos conselheiros pelas manifestações 

colocadas e, completou que muitos são os desafios do ponto de vista da 

representação e da participação e são exercícios cotidianos e, em sua opinião, 

não podem ser retrocedidos, ambientes como esse aqui ainda que não se alcance 

todos os estágios desejados, seria muito pior se não existisse esferas de atuação. 

o exercício da democracia e da participação das representações da sociedade de 

todos os níveis, seja dos aposentados, no nosso caso deste Pleno, dos 

trabalhadores, dos empresários junto como governo só avança se houver esse 

espaço e esse ambiente democrático de debate, portanto há de se defender a 

participação no Fórum Interconselhos. Por fim, o Sr. Presidente fez o seguinte 

pronunciamento: “Convoco todos os Conselheiros nas suas respectivas entidades 

a debaterem esse assunto, a ver que tem sido colocado de maneira, na minha 

percepção, enviesada e com um falso debate em relação a essa questão do 

verdadeiro alcance daquilo que se dispôs no decreto. Eu estava iniciando a minha 

fala anteriormente porque se aqui em termos de previdência, ou em saúde, ou em 

assistência, ou educação, as coisas já estão um pouco mais, vamos dizer assim, 

acumuladas, não que estejam resolvidas, mas estão um pouco mais acumuladas 

existem inúmeras áreas da sociedade que têm que ter espaço de atuação para 

poder se expressar suas necessidades e as políticas que necessitam para poder 

melhorar sua qualidade de vida e sua condição, se não for através de um nível de 

participação numa visão mais transversal, se ficar tudo verticalizado, muito 

setorizado acabamos limitando muito desse debate. Eu queria exortar a todos 

vocês para que a gente divulgue esse debate, amplie, cada um ter sua leitura, sua 

percepção, concordar ou não, mas essa é a riqueza desse debate que estamos 

realizando, mas estou defendendo o decreto, defendendo a necessidade que a 

gente faça esse trabalho de divulgação, aí cadastro um vai poder avaliar qual é a 

medida, qual é a ação concreta que pode ou não realizar, isso é inerente a cada 
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uma das organizações de qualquer dos três níveis que estão aqui, dos 

empresários, empregadores, dos aposentados e dos trabalhadores”. 

IV – OUTROS ASSUNTOS  
O Sr. Presidente colocou para apreciação “Definição de Representantes deste 

Pleno para o Fórum de Interconselhos”. Após consultas a respeito dessa 

representação, os representantes oficiais deste Colegiado são: Evandro José 

Morello (CONTAG) como titular e Oswaldo Lourenço (SINDAP) como suplente. A 

seguir, o Sr. Presidente definiu com os conselheiros a pauta para a 208ª Reunião 

Ordinária do CNPS, ficando assim estabelecida: i) Estudo dos perfis dos 

beneficiários; ii) Aposentadorias Especiais; iii) Resultado da consulta pública da 

reabilitação profissional. Além disso, o Sr. Presidente destacou, a questão da 

renovação da licitação da folha de pagamentos do INSS que deve ocorrer em 

setembro, pois se trata de um processo que já estava sedimentado, por esse 

motivo, esse assunto deverá ser abordado no âmbito deste Colegiado, antes 

porém, ele irá elencar esse assunto da licitação da folha para que possa ser 

trazido até para os Conselheiros e, assim, estarem absolutamente cientes do que 

está acontecendo. Disse ainda que vai procurar organizar agenda dentro dessa 

possibilidade comunicar-se-á com antecedência, objetivando ter uma organização 

acerca desse assunto. Nesse intervalo, ele vai solicitar o envio do Aviso Ministerial 

daquilo que foi debatido nessa reunião acerca do que foi inserido na Resolução, 

isto é, o teor do Aviso Ministerial sobre a questão da dívida com a DATAPREV. 

Outrossim, ele sugeriu constar em Ata as presenças das senhoras: Izabella 

Bentes Costa (DATAPREV) e Elaine Oliveira Proença (DATAPREV). 

V – ENCERRAMENTO  
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 207ª 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS. Para 

constar, eu, Benedito Adalberto Brunca (MPS) lavrei a presente Ata.  

Brasília, 23 de Julho de 2014. 


