Ata da 2ª Reunião Extraordinária do IPREMAR referente a
Prestação de Contas do 1º Semestre de 2014.
Aos dezoito dias do dias do mês de Julho do ano de dois e quatorze, às
quatorze horas e trinta minutos, nas dependências da Sede do IPREMAR,
sito a Rua Bom Jesus nº 26, Bairro Centro, neste Município, foi realizada a
Segunda Reunião Extraordinária dos Conselhos de Administração e Conselho
Fiscal do IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Antônio
Bernardino Filho, Maria Sebastiana Toni, Mari Terezinha Gomes, Dolores
Maria Maçaneiro, Dilma Alexandre, Claudiney Sprotte Pires, Gisleine Matias
de Braga, Anelise Molina, Mara Susana Duarte das Neves. A Sra. Renilda
Carvalho Keler, conselheira, justificou sua ausência, compareceu ainda o
Senhor Eliezer da Silva – Consultor da Empresa Função Pública Assessoria e
Consultoria Ltda. A Sra. Áurea Lúcia S. Mira deu início aos trabalhos
agradecendo à presença dos Conselheiros e justificando à necessidade de
prestar contas do exercício do primeiro semestre de 2014, sendo
explanadas às ações do segundo e terceiro bimestres, dentro do que dispõe
a Resolução nº 3.922/10 e das exigências do Ministério da Previdência, na
forma de envio das informações através do Sistema CADPREV, sendo estas
bimestrais, e tratar dos seguintes assuntos: A demonstração dos dados e a
totalização dos valores recebidos das locações do Ipremar no primeiro
semestre de 2014; relatório de Prestação de Contas e relatório de
rentabilidade das aplicações financeiras alcançadas até Junho de 20’14;
Prestação de Contas referente aos valores da Taxa Administrativa
utilizadas até esta data, e os investimentos para o exercício do primeiro
semestre de 2014. Considerando às exigências do Ministério da Previdência
Social, relacionada a Portaria nº. 440, na qual nos obriga a ter em nosso
quadro do Comitê de Investimentos, dos 5 (cinco) integrantes 50%
(cinquenta por cento) com a Certificação do CPA 10. Conforme foi acordado
na última reunião do dia 21/02/2014, iríamos capacitar esses integrantes
para no prazo certo enviarmos ao Ministério esses Certificados, nesse
momento, quero comunicá-los que temos mais duas Conselheiras do Comitê
de Investimento com a certificação CPA-10, Conselheiras: Sra. Mari
Terezinha Gomes, aprovada no dia 02/07/2014 e Sra. Dilma Alexandre,
aprovada no dia 22/04/2014. A partir destas aprovações já estamos
adequados conforme a portaria 440, que nos dará até 31/07/2014 para
todos os RPPS apresentar a certificação deste Comitê de Investimentos.
Em seguida passou a palavra ao Sr. Eliezer da Silva, o qual apresentou o
resultado das aplicações, salientando que o IPREMAR até Junho obteve
desempenho à meta atuarial anual, tendo alcançado rentabilidade média

positiva de 0,43%, enquanto, que a meta até junho foi de 6,867%. Explicou
que o mercado financeiro tem apresentado um ambiente de incerteza e
extremamente dinâmico, onde ocorre às captações de recursos entre os
diversos investidores, que financiarão atividades produtivas ou
simplesmente buscarão lucro, uma volatilidade bastante elevada, refletindo
as condições de expectativa de manutenção na taxa básica de juros e da
elevação dos índices de inflação, cujo resultado tem aumentado 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 obteve
desempenho positivo até Junho de 2014 de 8,18%. Portanto, estamos acima
da meta atuarial com 1,31%. Comentou sobre o Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios -FIDC Aberto – Caixa RPPS Consignado BMG.
Considerando o exposto acima, a CAIXA em seu papel de Administradora
convocou assembleia geral extraordinária de cotistas, de acordo com o
disposto no regulamento, com propósito de deliberar acerca da liquidação
antecipada do fundo. A Assembleia foi realizada em 24 de Junho de 2014
na cidade de São Paulo-SP e contou com a presença de cotistas seniores,
que, apreciando o “evento de avaliação”, decidiram por unanimidade pela
liquidação antecipada do fundo, sendo que o crédito em conta corrente dos
cotistas ocorrerá na forma descrita abaixo, mantendo-se os rendimentos do
período: a). 50% (cinquenta por cento) até o dia 16 de julho de 2014; b).
50% (cinquenta por cento), até o dia 18 de agosto de 2014. Importante
ressaltar que dada à descontinuidade do fundo antes do prazo, a CAIXA
zelando pelo interesse dos cotistas, defendeu junto ao cedente uma
compensação. Dessa forma, o cedente pagará (além da remuneração normal
do fundo) um de prêmio de 1% (um por cento) sobre o valor da Cota Sênior
no dia do resgate, a título de compensação. Lembramos que o FIDC
ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG foi uma estratégia pioneira
lançada pela CAIXA, no intuito de fornecer alternativas de diversificação
aos RPPS e, desde a integralização dos recursos, o fundo vem apresentando
desempenho aderente à meta atuarial (IPCA+6%). Abaixo, demonstramos o
desempenho
do
fundo,
desde
a
sua
criação
frente
aos
principais benchmarks. Com relação ao Edital de Credenciamento dos
Bancos, foi publicado no site da Prefeitura no dia 02 de julho de 2014, outra
obrigatoriedade da Resolução CMN nº. 3.922/2010. Sem qualquer
exclusividade, instituições financeiras autorizadas a funcionar no País pelo
Banco Central do Brasil e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários para o
exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários,
nos termos do art. 23 da Lei 6.385 de 7, de dezembro de 1976 para

integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPREMAR, em
conformidade com o Inciso II do Art. 25, c/c inciso IV do Art. 13, ambos
constantes na Lei 8.666/93; do Art. 22, inciso I, alínea “a” da Resolução
CMN nº. 3.922/2010 e na forma estabelecida neste Edital.
O Sr. Eliezer da Silva, apresentou o Balancete de Janeiro a Junho de 2014,
com os demonstrativos da rentabilidade do semestre da receita arrecadada.
Receita de Contribuições, Receita das Aplicações financeiras, Receita da
alocações de Imóveis, Dívidas dos parcelamentos, Despesas líquidas,
Concessão dos benefícios até Junho de 2014, com mais sete aposentadorias
neste semestre de 2014. A Sra. Áurea Mira deliberou sobre os contratos
de locação das salas da Secretária de Planejamento Orçamento e Gestão,
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, mas que infelizmente não houve nenhum retorno por parte do
Executivo Municipal, portanto, manteve-se o valor de 1.054,00 mensais.
Ressaltar novamente a Aprovação da Lei referente ao quadro de cargos e
salários dos servidores do Ipremar aprovado no Legislativo em 2013,
confirmado que haverá o concurso, assim que homologado, irá ser composto
o quadro do IPREMAR já em 2014. Considerando os processos aprovados
pelo Ministério da Previdência Social via - COMPREV, 3 (três) no mês de
Maio/2014, no valor de R$ 82.451,38 e mais 9 (nove) processos aprovados
no mês de junho/2014, no montante de R$ 202,966,30, recebidos no
repasse de julho/2014. Estamos trabalhando para outras aprovações no
decorrer do mês de Julho e Agosto, estaremos no aguardo dessas
confirmações via COMPREV. Foi explanado aos Conselheiros sobre o
Decreto nº. 70/2014, que dispõe sobre o Recadastramento dos servidores
públicos ativos, inativos e pensionistas vinculados ao IPREMAR, já publicado
no SITE da Prefeitura, estando à disposição de todos para verificação, foi
comunicado também sobre a criação do SITE do Ipremar, que já está em
criação, sendo uma exigência da Lei da Transparência, conforme foi enviado
aos Conselheiros para dar sugestões sobre a criação, assim que for
finalizado, todos os Atos, Legislação sobre o RPPS, Prestação de Contas,
Atas e todos os assuntos pertinentes ao Instituto, confirmou ainda, que foi
aprovada a Lei 178/2014, no Legislativo na data de 24/06/2014. Diante do
exposto, feitos os demais esclarecimentos pertinentes às matérias
constantes na Ordem do Dia, deu-se início aos questionamentos,
respondidas e sendo aceitas as respostas e não havendo nenhum outro
posicionamento. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Executiva deu por
encerrada às 16h30, a reunião com a lavratura da ata que após lida e
aprovada pelos Conselheiros, foi assinada pelos conselheiros do IPREMAR.
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