4ª Reunião Ordinária dos Conselhos Previdenciário e Fiscal IPREMAR/2018
Pauta: Aprovada: Prestação de contas de agosto a outubro de 2018; Relatório de
Investimentos de janeiro à novembro/2018; Contratação de empresas (serviços
contínuos) para 2019; Convocação do aprovado no concurso público para o cargo de
contador.
Aos onze dias do mês de dezembro 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: Gisleine Matias Braga, Mari
Terezinha Gomes, Marilda Pereira Barbosa, Maria Sebastiana Toni, Carmem Lucia Vieira
da Silva, Cristiano Santos Conceição, Claudiney Sprotte Pires, Dilma Alexandre,
Laudicéia da Silva, Edilene Regina Barbosa, e ainda o Diretor Administrativo Financeiro
e de Benefícios, Senhor Rubens Correa Soares Filho, o servidor Felício de Amaral, e a
Diretora Executiva senhorita Sheila Cristina Anacleto. Os assuntos tratados foram os
seguintes: Apresentação da LDB Consultoria Financeira, o sr. Ronaldo, representante da
LDB, o qual, iniciou a apresentação com uma retrospectiva dos resultados mensais da
carteira de investimentos do IPREMAR fazendo um paralelo com o cenário econômico da
época, em seguida, traçou um panorama do cenário econômico atual, e as possibilidades
de investimentos, expôs que o Comitê de Investimentos, ao que se percebe na análise da
carteira de investimentos, seguiu as orientações da consultoria quanto aumentar a
exposição em renda variável, pois o mercado apontava para a possibilidade de ganhos
neste segmento, porém neste momento a leitura que a Consultoria faz do mercado
sugere que os novos recursos sejam alocados em títulos públicos de médio e longo prazo
(IMA), neste momento a Diretora Executiva informou que nas últimas reuniões do
Comitê haviam alocado a maior parte dos recursos em fundos de médio e longo prazo,
prosseguindo o senhor Ronaldo informou que ao contrário do que se imaginava no final de
2017 e até meados de 2018, o IPREMAR conseguiu atingir a meta atuarial, e que agora é
preciso buscar estratégias para atingir os objetivos esperados, a saber a manutenção
dos benefícios previdenciários. Tendo encerrado sua apresentação a Diretora Executiva
informou aos Conselheiros que recebeu orçamentos referentes ao Estudo ALM, e pediu
que o senhor Ronaldo que explicasse aos Conselheiros sobre este estudo ALM, pois os
conselheiros e a Diretoria veem analisando a possibilidade de realizar este estudo,
desde que ouviram sobre ele no último Congresso e em outros treinamentos. O senhor
Ronaldo explicou que este estudo possibilita casar o ativo com o passivo, permitindo que
os Institutos comprem títulos direto do Tesouro, possibilitando maior retorno, além
disto, permite que os títulos sejam marcados na curva, fugindo assim da volatilidade a
qual hoje estão expostos. Após estes esclarecimentos foi feita uma pausa. Ao retornar,

os conselheiros aprovaram a contratação do estudo ALM, sendo sugerido que realizem
os orçamentos junto com os serviços de Consultoria, visto que o contrato com a LDB
vence em março, e a avaliação atuarial também deve ficar pronta neste período. Na
sequencia, a Diretora Executiva apresentou os informativos da prestação de contas
referente ao período de agosto à outubro/2018, e informou que o de Novembro não
ficou pronto, porém disponibilizou os relatórios contábeis para análise. Tendo analisado
as informações prestadas os Conselheiros aprovaram as contas até o mês de
novembro/2018. Em seguida a diretoria informou que até a presente data foram
concluídos 05 processos de aposentadoria, e que não tinha nem previsto para o mês de
dezembro, sendo assim, encerraremos o ano com 05 novos aposentados. Sobre a
convocação dos aprovados no concurso público, a Diretora informou que como havia
discutido com o Conselho na reunião anterior, a intenção era convocar os aprovados de
forma gradativa e conforme a demanda, tendo convocado o Agente Administrativo em
2018, o próximo a ser convocado será o Contador, o qual, será convocado em janeiro de
2019. Tendo os conselheiros aprovado a ordem de convocação dos aprovados, a Diretoria
prosseguiu informando a situação dos contratos de prestação de serviços, A Assessoria
Jurídica possui licitação válida, podendo ser renovada, a Assessoria Contábil possui
aditivo até julho de 2018, para a empresa de suporte de informativa foram realizados
novos orçamentos, os quais foram disponibilizados aos conselheiros, verificando os
orçamentos constatou-se que a empresa Global Tecnologia em Informática LTDA – ME
teve a melhor proposta, quanto a empresa de manutenção do site do Instituto, tendo a
empesa Merkadia Soluções Digitais EIRELI –ME mantido o mesmo valor, não houve
necessidade de novo orçamento, em relação a empresa de sistema previdenciário, foram
feitos novos orçamentos, os quais foram disponibilizados aos conselheiros, mantendo a
Empresa W F Borges Junior ME a melhor proposta, para a contratação da empresa que
realizará a avaliação atuarial 2019 foram realizados os orçamentos, visto que os dados
precisam ser coletados já no início de 2019, foram apresentados os orçamentos e a
empresa Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA - MEteve a melhor proposta,
sendo

assim,

os

Conselheiros

aprovaram

a

contratação

das

seguintes

empresas/prestadores de serviços: Claudia Fernanda Iten, Global Tecnologia em
Informática LTDA – ME, Merkadia Soluções Digitais EIRELI –ME, W F Borges Junior
ME, e Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA – ME. Sobre as salas alugadas a
Diretora informou que até o momento nenhum dos inquilinos demonstrou interesse em
não renovar os contratos, sendo assim, estes poderão ser renovados conforme prevê
clausula contratual, tendo os conselheiros aprovado a renovação dos contratos de
aluguel, Diretora prosseguiu lembrando aos Conselheiros que em 2019 terá eleição para
os conselhos e que será preciso formam uma comissão eleitoral, pediu para que se
organizem e aqueles que não pretendem concorrer poderão fazer parte da Comissão.

Sobre o Programa Pró-Gestão, informou que está organizando os documentos
necessários para solicitarmos a certificação, e que provavelmente na primeira reunião
de 2019 irá submeter alguns deles a aprovação deste Conselho. Tendo sido aprovados os
assuntos relatados acima, 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, pelo servidor
Felício de Amaral e pelos conselheiros presentes.
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