Ata - 1ª Reunião Ordinária - Conselhos Previdenciário e Fiscal IPREMAR/2018
Aos treze dias do mês de março do ano de dois Mil e dezoito, às nove horas, 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, Mari Terezinha Gomes, Gisleine Matias Braga, Cristiano Santos Conceição,
Claudiney Sprotte Pires, Edilene Regina Barbosa, Mara Susana, 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
apresentado a Carteira de Investimento de Dezembro2017 à Fevereiro de 2018, a
rentabilidade X meta atuarial, enquadramento das aplicações. Na sequencia foi feito
um panorama do cenário atual e seu reflexo nas aplicações do Instituto, demonstrando
que embora o mercado financeiro tenha se mostrado bastante instável devido
principalmente à situação política (delações, possibilidade de prisão do ex-presidente,
etc.) até o presente momento o Instituto tem cumprido com a meta atuarial. Concluída
a apresentação dos relatórios de investimentos e Diretora Executiva disponibilizou aos
Conselheiros a prestação de contas de dezembro/2017 e relatório do exercício 2017,
os quais foram aprovados, e justificou que os relatórios e informativo referente à
prestação de contas de janeiro e fevereiro/2018 ainda não haviam sido concluídos
devido à implantação do novo sistema (IPM), porém os dados de a receita e despesas
apresentados foram aprovados, ficando os informativos a serem enviados aos
conselheiros assim que concluídos, ou entregues na próxima reunião. Na sequencia foi
informado os benefícios concedidos de Dezembro a Março. Em seguida foram
apresentados aos conselhos o contrato da Empresa W F BORGES JUNIOR ME
(sistema WebPrev), o qual foi aprovado pelo Conselho na reunião de 11/12/2017, e o
contrato com a empresa LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
LTDA. – ME, a qual, será responsável por elaborar a avaliação atuarial do IPREMAR,
sem objeções ambas as contratações foram aprovados. Sobre a avaliação atuarial, a
diretora informou que será necessário convocar reunião extraordinária para
apresentação dos resultados e aprovação do plano de amortização (caso seja sugerido).
A diretora prosseguiu relatando que o balancete, a ser enviado ao Tribunal de Contas
do Estado, foi enviado com atraso devido a erro no envio, informou que assim que
apareceu o erro (no momento do envio, no site do TCE) ela entrou em contato com o
HelpDesk do TCE para corrigir o problema e concluir o envio, o que se comprovou
através de e-mail, no entanto, até os técnicos identificarem o problema e ele ser

sanado tivemos alguns dias de atraso no envio. Entendendo que o atraso foi ocasionado
por errado de sistema e não por negligência os conselheiros aceitaram a justificativa.
Sobre a licitação para contratação de empresa de manutenção predial a diretora
relatou que permanece a dificuldade em encontrar empresas interessadas em
participar, esclareceu que para dar início ao processo de licitação necessita de no
mínimo 03 orçamentos, porém algumas empresas dizem que irão enviar, mas acabam não
enviando os orçamentos, a este respeito a diretora solicitou ajuda dos conselheiros,
para que indicassem empresas para as quais pudesse solicitar orçamento, caso saibam
de alguma. Logo após propôs o calendário anual de reuniões, o qual foi aprovado
conforme segue: Conselho Previdenciário e Fiscal 12/06, 11/09 e 04/12; Comitê de
Investimentos se reunirá mensalmente, conforme disponibilidade dos recursos e de
seus membros, lembrando que as datas pré-estabelecidas podem sofrer alterações de
acordo com as necessidades da Diretoria, Conselhos e Comitê de Investimentos. Tendo
sido aprovados os assuntos relatados 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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