Ata - 5ª Reunião Ordinária - Conselhos Previdenciário e Fiscal IPREMAR/2017
Aos onze dias do mês de dezembro 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
Previdenciário e Fiscal do IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Carmem Lucia Vieira da Silva, Gisleine Matias Braga, Maria Terezinha Campos do
Carmo, Marilda Pereira Barbosa, Dilma Alexandre, os suplentes: Mara Susana Duarte e
Marcia Regina Gomes, e ainda o Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios,
Senhor Rubens Correa Soares Filho, e a Diretora Executiva senhorita Sheila Cristina
Anacleto. Os assuntos tratados foram os seguintes: Apresentação da Assessoria
Financeira (Eliezer), momento onde foi apresentada a Carteira de Investimento de
Setembro à Novembro de 2017, a rentabilidade X meta atuarial, enquadramento das
aplicações, além dos demonstrativos dos meses anteriores para que os conselheiros
pudessem observar o desempenho no decorrer do ano. Na sequência foi apresentado
um comparativo com o ano de 2016, neste momento abriu-se uma discussão a cerca do
cenário atual, o quanto a aprovação ou não da reforma da previdência influencia no
mercado financeiro, refletindo nos investimentos do Instituto. Nos demonstrativos e
gráficos apresentados pode-se observar que o IPREMAR se manteve acima da meta
atuarial, e possivelmente fechará o ano desta forma, porém a recomendação de cautela
ao alocar os recursos deve ser mantida. Tendo finalizado a apresentação da Função
Pública, foi apresentada a prestação de contas de setembro e outubro/2017, as quais
foram analisadas e aprovadas. Após a aprovação das contas foi informado o resumo dos
benefícios concedidos de setembro a novembro de 2017. Logo após a diretora informou
que a data dos repasses das contribuições previdenciárias foi alterada, a exemplo do
RGPS, para o dia 20 do mês subsequente, conforme Lei 237/2017. Na sequencia a
diretora executiva informou sobre os contratos que vencem em dezembro e precisam
de aprovação do conselho para renovação: Função Pública, Global Tecnologia em
Informática, Merkadia Soluções Digitais EIRELI, foram aprovadas a renovação destes
contratos, no entanto, sobre a renovação com a Função Pública, a diretora expos que

para um melhor acompanhamento dos investimentos, em especial quanto ao
enquadramento, seria importante contratarmos um sistema gerenciamento de
investimentos, o que daria ao Comitê de Investimento maior agilidade e segurança ao
analisar as opções de investimentos, pois o sistema reuniria todas as informações das
instituições e fundos credenciados, e da nossa Política de Investimentos, ocorre que a
Função Pública não dispõe deste tipo de sistema, além disto, a diretora expôs a
necessidade de assessoria para realizar o credenciamento das instituições financeiras
nas quais o IPREMAR poderá investir, ela relatou as dificuldades que tiveram no último
credenciamento, pois são muitos documentos a serem analisados e bastante técnicos.
Entendendo as necessidades relatadas pela diretora os conselheiros decidiram
autorizar a contratação de uma empresa que forneça o sistema de gerenciamento de
investimentos e que auxilie o Comitê no credenciamento, mas solicitou que seja
renovado o contrato com a Função Pública, pois entende que os serviços prestados por
esta empresa é indispensável ao bom andamento do Instituto e sobre tudo porque
conhece todo o histórico do IPREMAR e vem prestando assessoria/consultoria para a
gestão com qualidade e transparência. Tendo aprovado a renovação dos contratos, a
diretoria informou que também serão renovados os contratos, os quais, foram
contratados através de licitação: Medicina do Trabalho Morgenstern e Claudia
Fernanda iten (Consultoria Previdenciária Jurídica), tendo também sido aprovadas pelo
conselho. Sobre a SulPrev, a diretoria informou que, devido a adesão ao sistema
utilizado pela Prefeitura (IPM), não seria mais necessário contratar sistema para
cálculo de folha de pagamento, mas apenas sistema previdenciário, e que só seria
preciso renovar com a SulPrev caso a implantação da IPM não fosse possível em tempo
hábil, a cerca disto o conselho autorizou a renovação com a SulPrev até a implantação
do novo sistema e ou um mês depois, autorizando também a contratação do sistema
previdenciário para simulação de benefícios WebPrev, visto que o sistema da Actuary
(versão web) também não gera arquivo para o atuário, ficando assim a WebPrev com a
melhor proposta. Tendo sido aprovados os assuntos acima relatados e sem nada mais a
tratar, a Diretora Executiva agradeceu a presença de todos e 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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