Ata da 3ª Reunião Ordinária dos Conselhos Previdenciário e Fiscal IPREMAR/2017
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois Mil e dezessete, às oito horas e trinta
minutos, nas dependências da Sede do IPREMAR, sito à Rua Bom Jesus nº 225, Bairro
Centro, neste Município, foi realizada a reunião Ordinária do Conselho de Administração e
Fiscal do IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Mari Terezinha
Gomes, Maria Terezinha Campos do Carmo, Marilda Pereira Barbosa, Maria Sebastiana
Toni, Gisleine Matias Braga, Dilma Alexandre, Claudiney Sprotte Pires, os suplentes:
Cristiano Santos Conceição, Edilene Regina Barbosa, Mara Susana Duarte, e ainda o
Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios, Senhor Rubéns Correa Soares Filho, e a
Diretora Executiva senhorita Sheila Cristina Anacleto. Os assuntos tratados foram os
seguintes: Apresentação da Assessoria Financeira (Eliezer), momento onde foram
apresentados a posição das Carteiras de Investimento de março à maio de 2017, a
rentabilidade X meta atuarial, enquadramento das aplicações. Foi discutida a situação
política do país que tem causado certa instabilidade no mercado financeiro e isto refletiu
negativamente na rentabilidade dos investimentos em abril, maio e até o momento em
junho também; A Prestação de Contas de Março, Abril e Maio foram aprovadas, porém foi
solicitado que o Demonstrativo da Prestação de Contas, que é publicado e entregue
mensalmente aos conselheiros e servidores, apresente o total dos investimentos
discriminado por bancos, e que nos parcelamentos sejam discriminados as parcelas pagas e
as restantes; Resumo dos benefícios concedidos em Janeiro e Maio de 2017, até o
momento foram 11 aposentadorias e 02 pensões por morte. A diretora Sheila relatou o
caso de uma Professora, a qual foi concedida a Aposentada Proporcional, porém a
professora questionou o fato de ser proporcional, a diretora informou que explicou a
professora que, apesar dela ter ingressado no serviço público antes de 2003, em Rio
Negro, houve interrupção no tempo de serviço entre Rio Negro e o Município de Araquari,
sendo assim a data de ingresso no serviço público tem que ser considerada a data do Ente
onde ela está se aposentando, ou seja, do município de Araquari, e como ela ingressou na
Prefeitura de Araquari em 28/03/2007, após 2003, tem direito a aposentadoria
proporcional. Assim que requereu a aposentadoria a professora procurou o advogado do

sindicato, Dr. Osni, o qual lhe orientou que ela teria direito a aposentadoria integral, por
esta razão a professora retornou ao Instituto disse que iria se aposentar proporcional e
que iria requerer na justiça a aposentadoria integral e depois receberia o retroativo. A
professora foi informada que além do parecer da advogada expondo que para ser
considerado o tempo de serviço de outro ente o tempo de serviço tem que ser
ininterrupto, também em palestra sobre concessão de benefícios o fiscal da receita
federal deu a mesma orientação – o tempo tem que ser ininterrupto, no caso desta
professora houve interrupção visto que ela saiu de Rio Negro em 01/02/2007 e ingressou
em Araquari em 28/03/2007. Ciente destes fatos a professora optou por dar continuidade
ao processo de aposentadoria e requereu a documentação referente ao processo para dar
entrada na justiça; Informações a cerca da licitação que está sendo realizada, pela
Comissão de Licitação (Maria Terezinha Campos do Carmo, Marilda Pereira Barbosa e Mari
Terezinha Gomes) a previsão é que seja publicado ainda esta semana o edital da licitação
de Assessoria Previdenciária, para atender a demanda jurídica do Instituto, e assim que
possível serão realizadas as licitações para Médico Perito e Manutenção Predial;
Informações do Resultado da Avaliação Atuarial, foi disponibilizado o resultado da
Avaliação Atuarial (Nota Técnica 3340/17) para análise dos conselheiros, verificou-se que
a alíquotas permanecem as mesmas (11 e 15,30%), o aporte este ano continua o mesmo,
sofrendo aumento a partir de 2018, isto com relação a avaliação de 2016. A diretora
informou que já enviou o Relatório à Prefeitura sugerindo a realização de concurso público
o quanto antes, pois esta medida será de grande valia para a saúde financeira do Instituto.
Tendo sido aprovada a alternativa de amortização proposta na Avaliação Atuarial/2017,
cabe ao Prefeito acatá-la ou não e regulamentar em lei; Credenciamento das Instituições
Financeiras, o Comitê de investimentos, após análise dos documentos apresentados,
credenciaram: o Banco do Brasil (BB – DTVM), Caixa Econômica Federal, Banrisul e
Bradesco, quanto aos fundos de investimentos, foram credenciados os que possuímos
investimentos, os demais fundos serão credenciados conforme necessidade de novos
investimentos. Tendo sido aprovados os assuntos relatados e sem mais para o momento, a
Diretora Executiva deu por encerrada a reunião com a lavratura da ata que após lida e

aprovada, vai assinada pela Diretora Executiva, Diretor Administrativo Financeiro e de
Benefícios, e pelos conselheiros presentes.
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