Ata da 1ª Reunião Extraordinária do IPREMAR de 2014 e Aprovação
das Contas de 2013.

Aos vinte um dias do mês de fevereiro do ano de dois e quatorze, às oito
horas e trinta minutos, nas dependências da Sede do IPREMAR, sito a Rua
Bom Jesus nº 26, Bairro Centro, neste Município, foi realizada a reunião
Extraordinária do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do
IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Antônio
Bernardino Filho, Maria Sebastiana Toni, Neusa Miriam G. Matiola, Mari
Trerezinha Gomes, Dolores Maria Maçaneiro, Dilma Alexandre, Claudiney
Sprotte Pires, Gisleine Matias de Braga, Mara Susana Duarte das Neves,
A Sra. Renilda Carvalho Keler, conselheira, justificou sua ausência,
e,
ainda o Senhor Eliezer da Silva – consultor da empresa Função Pública
Assessoria e Consultoria Ltda. para tratar dos seguintes assuntos:
Totalização dos valores recebidos das locações do Ipremar em 2013;
relatório de Prestação de Contas e relatório de rentabilidade das aplicações
financeiras alcançadas até mês Dezembro de 20’13; Prestação de Contas
referente aos valores da Taxa Administrativa e os investimentos para o
exercício de 2014. A Presidente Áurea Lúcia S. Mira deu início aos
trabalhos agradecendo à presença dos presentes e justificando as
necessidades de prestar contas do exercício e de 2013, dentro do que
dispõe a Resolução nº 3.922/10 e da exigência 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 Dezembro obteve
desempenho inferior à meta atuarial anual, tendo alcançado rentabilidade
média negativa de
7,63%, enquanto, que a meta até novembro era de
10,58%. Explicou que o mercado financeiro tem apresentado uma
volatilidade bastante elevada, refletindo as condições de expectativa de
aumento da taxa básica de juros e da elevação dos índices de inflação, cujo
resultado tem afetado a rentabilidade dos fundos de investimentos de
renda fixa, especialmente dos fundos IMA, entretanto, tais aplicações são
aquelas indicadas aos RPPS e deverão no longo prazo ser suficientes para
alcançar a meta atuarial, explicou ainda que o instituto no conjunto de suas
aplicações deverá obter desempenho positivo em dezembro e considerando
a “gordura” acumulada no exercício passado de 23,
2012, respondidas e
sendo aceitas as respostas e não havendo nenhum outro questionamento.
Com relação à proposta da política anual de investimentos, além do não
alcance da meta atuarial no exercício de 2013 o IPREMAR necessita ter

aberta todas as opções de investimentos de forma a manter ou ampliar, os
investimentos durante o ano de 2014.
O Sr. Eliezer da Silva, apresentou o Balancete de dezembro de 2013, com
os demonstrativos da rentabilidade do ano da receita arrecadada, Receita
de Contribuições, Receita das Aplicações financeiras, Receita das alocações
de Imóveis, Dívidas dos parcelamentos, Despesas líquidas, Concessão dos
benefícios até fevereiro de 2014, com mais quatro aposentadorias em 2014,
Ficou acordado entre os conselheiros presentes que participarão das
capacitações para aprovação dos integrantes do Comitê de Investimentos
em função do prazo da Portaria nº. 440/2013, do MPS, que prevê que mais
da metade do Comitê deve ter certificação profissional do mercado
financeiro, até trinta e um de julho de 2014, sendo está uma forma de
tornar o Comitê de Investimentos mais técnico. A Sra. Áurea deliberou
sobre os contratos de locação dos imóveis do Ipremar, que venceram em
trinta e um de dezembro de 2013, mas que necessitam de uma nova
avaliação conforme índice do IGPM, que trata dos aluguéis
para 2014.
Nesse momento foi confirmado a finalização da Auditoria do MPS,
estaremos no aguardo do Parecer Final do Auditor,. Ressaltar novamente a
Aprovação da Lei referente ao quadro de cargos e salários dos servidores
do Ipremar aprovado no Legislativo em 2013. Finalizando a Diretora
Executiva Áurea, explicou a sua reunião com o Sr. Prefeito João Pedro
Woitexem na qual solicitou um aumento referente ao seu percentual
financeiro, passando para o valor de Secretária Municipal, e o Sr. Rubens
C. S. Filho, para o valor de Gerente. Aprovados por unanimidade junto aos
Conselhos Administrativo e Fiscal do IPREMAR, com efeitos retroativos a
primeiro de fevereiro de 2014. Sem mais assuntos a tratar, deu-se por
encerrada a reunião com a lavratura da ata que após lida e aprovada, vai
assinada pelos conselheiros.
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