Ata - Reunião Extraordinária - Conselhos Previdenciário e Fiscal IPREMAR/2017

(Aprovada a Política Anual de Investimentos para 2018)
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 Extraordinária do
Conselho Previdenciário e Fiscal do IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes
conselheiros: Elizangela B Borba Desbesell, Mari Terezinha Gomes, Carmem Lucia
Vieira da Silva, Maria Sebastiana Toni, Maria Terezinha Campos do Carmo, Marilda
Pereira Barbosa, Dilma Alexandre, Claudiney Sprotte Pires, Laudiceia da Silva, os
suplentes: Edilene Regina Barbosa, Mara Susana Duarte, Cristiano Santos Conceição, e
ainda o Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios, Senhor Rubens Correa
Soares Filho, e a Diretora Executiva senhorita Sheila Cristina Anacleto e ainda o
Senhor Eliezer da Silva – consultor da empresa Função Pública Assessoria e
Consultoria Ltda., para tratar dos seguintes assuntos: relatório de Prestação de
Contas e relatório de rentabilidade das aplicações financeiras alcançadas até mês
setembro e ainda para apresentação da proposta da política de investimentos para o
exercício de 2018. A Presidente Sheila Cristina Anacleto deu início aos trabalhos
agradecendo à presença dos presentes e justificando as necessidades de prestar
contas do exercício e da elaboração da nova política de investimento dentro do que
dispõe a Resolução nº 3.922/10 e da recém aprovada Resolução 4.604 de 18 de
outubro de 2017 e das respectivas exigências do Ministério da Previdência da forma
de envio de informações através do Sistema CADPREV. Em seguida passou a palavra ao
Sr. Eliezer da Silva, o qual apresentou o resultado das aplicações, salientando que o
IPREMAR até setembro obteve desempenho superior à meta atuarial anual, tendo
alcançado rentabilidade média de 11,76%, enquanto, que a meta até setembro era de
5,79%. Explicou que o mercado financeiro tem apesar do mercado ter apresentado
volatilidade, refletindo as condições de expectativa da queda da taxa básica de juros
(Selic) e dos índices de inflação, fatores que afetam o resultado das aplicações nos
fundos de investimentos de renda fixa, especialmente dos fundos IMA, que são
aquelas indicadas aos RPPS e deverão no longo prazo ser suficientes para alcançar a
meta atuarial, explicou que as aplicações do IPREMAR pelo conjunto de suas
aplicações deverá fechar com desempenho superior à meta atuarial acumulando
inclusive “gordura” no exercício. Comenta que o resultado do exercício, é fruto da
decisão de gestão do IPREMAR e que a movimentação de recursos segue os princípios
da boa gestão financeira e dos tempestivos repasses do município. Finalizou
explicando que o resultado futuro depende da precificação da taxa básica de juros,
controle da inflação e da confirmação dos indicadores da economia mundial. Segundo
dados da pesquisa focus, a taxa de juros futuro deverá ficar em torno de 7% no

decorrer de 2018 e que a rentabilidade irá depender dessas variáveis. Feitas as
explanações e após alguns questionamentos dos conselheiros que foram respondidas e
sendo aceitas as respostas e não havendo nenhum outro questionamento, deu-se
continuidade a reunião, tratando da proposta da política anual do IPREMAR. Com
relação à proposta da política anual de investimentos o IPREMAR manterá “aberta” as
opções de investimentos permitidas pela Resolução 3922, ajustadas pela Resolução
4.604 de forma a manter ou ampliar, caso, entenda como necessário, a diversificação
dos investimentos, para que no conjunto de suas aplicações venha atingir a meta
atuarial anual. Em seguida apresentou as sugestões para a nova política de
investimentos, cujo segmento e limites para aplicação são os seguintes: Renda Fixa: I
– títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC);
II – cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto,
cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas
exclusivamente pelos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e cuja política de
investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do
Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA),
com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia;
III – em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma
de condomínio aberto e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar
o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de
Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa
de juros de um dia;
IV – em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma
de condomínio aberto;
V – cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como
referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua
denominação a expressão "crédito privado".
Segmento de Renda Variável: I – em cotas de fundos de investimento constituídos
sob a forma e condomínio aberto e classificados como referenciados que identifiquem
em sua denominação e em sua política de investimento indicador de desempenho
vinculado ao índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50;
II – em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de
condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos
de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos
índices previstos no inciso II deste artigo;

III – em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado,
constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem
tratar-se de fundos sem alavancagem;
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Assim sendo, foi colocado em votação sendo aprovada por unanimidade, em reunião
conjunta dos Conselhos, a proposta da Política Anual de Investimentos, do IPREMAR.
Tendo sido entregues e analisados a posição das Carteiras de Investimento de
Setembro de 2017, a rentabilidade X meta atuarial, enquadramento das aplicações
finalizando a apresentação sobre os investimentos a Diretora Executiva entregou a
Prestação de Contas do mês de setembro, a qual foi analisada aprovada pelos
Conselhos. Após a aprovação das contas foi discutida a situação das licitações; a
licitação para consultoria jurídica foi concluída, e próxima a ser realizada será a para
médico do trabalho e ou perito em perícias médicas, visto que este profissional é
indispensável para o Instituto, a Diretora Executiva relatou que a maior dificuldade na
realização das licitações tem sido por causa do valor que é considerado baixo,
tornando difícil a adesão de participantes. Sendo as perícias médicas indispensáveis
para o Instituto, permanecem autorizados os gastos com este profissional até que
seja concluída licitação para suprir esta demanda. A diretora também tornou a relatar
a necessidade de licitação para empresa de manutenção predial, expos que existem
problemas em 02 banheiros da Casa de Cultura, além de problemas com o encanamento

do esgoto e problemas com a parte elétrica nas salas do Instituto e de infiltração, não
foi possível orçar estes reparos, pois as empresas que foram contatadas alegam que
para estipular o valor é preciso iniciar os reparos (abrir parede, tubulação, etc.) para
ver a extensão dos danos, sendo assim a única forma de corrigir estes problemas será
através de licitação de empresa de manutenção predial. A Diretora lembrou que já
haviam discutido a necessidade destas licitações em outras ocasiões, e embora os
conselheiros já as tenham aprovado, devido as dificuldades apresentadas e a
disponibilidade dos conselheiros que integram a comissão de licitação, as licitações
serão realizadas gradativamente, não havendo objeções a abertura das licitações
permaneceram aprovadas. Ao final a Diretora Executiva agradeceu a presença de
todos. 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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