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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 

Ata da 16ª audiência pública da segunda sessão legislativa 
da décima quinta legislatura da Câmara Municipal de Rio 
Branco – estado do Acre: discussão da gestão do Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS do município de Rio 
Branco.   
  

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas, sob a presidência do 
vereador N. Lima, autor do requerimento, foi declarada aberta a audiência pública, que contou ainda 
com a presença do vereador Fábio Araújo. Estiverem presentes os (as) senhores (as): Osvaldo Carrasco - 
diretor-presidente do RBPrev; José Augusto Pinheiro - Sindicato dos Servidores Municipais e Felipe 
Moura Sales – Diretor Administrativo e Financeiro – Rbprev. Vereador N. Lima, presidente, 
cumprimentou os presentes e explicou o rito da audiência. A seguir, contextualizou o cenário motivador 
para realização da agenda. Em sequência, os convidados teceram suas considerações iniciais ao passo 
que expuseram seus posicionamentos pertinentes à temática. Osvaldo Carrasco iniciou uma exposição 
sobre a estrutura, organização, funcionamento e administração do Rbprev. Ademais, projetou metas para 
fortalecimento do Instituto com a garantia da autonomia de Pessoal do órgão, vista a ausência de 
servidores de carreira no setor previdenciário do Município. José Augusto Pinheiro assomou a tribuna. 
Deu continuidade à apresentação do órgão previdenciário do Município e, em destaque, ao tratar da 
saúde financeira e, consequente manutenção do Instituto, o orador defendeu a realização de concurso 
público, isto, visando o fortalecimento do Fundo de Aposentadoria do Município. Felipe Moura Sales 
assomou a tribuna. E, com o auxílio visual da apresentação de slides, explanou a situação administrativa e 
previdenciário-financeira de Rio Branco, mais especificamente, do Rbprev. Isto, comparando dados 
consolidados de arrecadação, fluxo de pessoal egresso da ativa e despesas correntes com o pagamento 
de pessoal inativo. O gestor ainda tratou do orçamento previsto para as demandas do órgão, destaque 
para a construção da sede da Instituição. Vereador N. Lima, após os pronunciamentos do corpo técnico 
presente, solicitou dos mesmos informações acerca do recurso em caixa e questionou da possibilidade da 
assunção de risco financeiro ao Instituto, a exemplo do Estado, porém, não obstante, destacou a boa 
administração do Instituto Previdenciário do Município.  Osvaldo Carrasco, em resposta, comentou a 
saúde financeira do Instituto e destacou o superávit de arrecadação do Fundo, ao tempo em que 
rechaçou qualquer margem para declínio financeiro do Instituto. Felipe Moura já em suas considerações 
finais, confirmou o saldo de 682/683 milhões de reais do Rbprev, a tempo, também defendeu certame 
efetivo na administração municipal e estruturação da carreira previdenciária visando à continuidade dos 
serviços do órgão.  Finalizadas as discussões e tecidas as considerações finais, a audiência caminhou ao 
seu fim. Agradecimentos e notas taquigráficas. Nada mais havendo a tratar, a audiência foi encerrada, às 
13h:55 e, para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, foi assinada pelo 
presidente: 

                                                     
                  

VEREADOR CAP. N. LIMA 
Presidente 

 


