ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CRIAÇÃO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE ARAQUARI – IPREMAR.
Aos vinte cinco dias do mês de outubro de dois mil e doze, às nove horas, nas dependências do
IPREMAR, sito a Rua: Bom Jesus, 225, Centro, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária do
IPREMAR, onde os conselheiros, diretores e conselheiros suplentes, reuniram-se para deliberar
sobre os seguintes assuntos: 1) Assuntos gerais; 2) Elaboração da Resolução conjunta do Comitê de
Investimentos; 3) Eleição dos Membros do Comitê de Investimentos. Dando início a Sra. Áurea L.
S. Mira, pronunciou-se desejando boas vindas a todos os conselheiros presentes, agradecendo a
presença do Sr. Eliezer da Silva, que também fora convidado para explanar sobre a elaboração e
criação do Comitê de Investimentos. Após foi exposto o tema proposto aos presentes, fez-se menção
a Portaria nº. 170 do Ministério da Previdência Social, datada de 26/04/2012, e que seria exigida no
prazo de cento e oitenta (180) dias, portanto, nosso prazo é de 26/10/2012, estamos na data final,
conforme exigência da portaria 170/12. Citado ainda a utilização do formulário APR – (Formulário
da Movimentação das Aplicações e Resgate de recursos) terá que ser elaborada para cada resgate
ou aplicação de valores, oriundos de recebimento ou pagamentos pelo RPPS.
Iniciemos a votação e as considerações sobre o desempenho do Comitê de Investimentos.
Compete ao Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Araquari IPREMAR. A) Elaborar a Política de Investimentos, propondo alterações
que julgar necessárias, submetendo-a ao Conselho Administrativo para aprovação, observando o
art. 68 inciso IV, da Lei 027/2004; B) Apreciar e dar parecer quanto a proposta do Plano de
Aplicações Financeiras, observando a legislação vigente; C) Analisar as demonstrações dos
investimentos realizados no mercado financeiro; D) Promover com base na avaliação de
desempenho o ranking dos administradores/gestores dos recursos financeiros; F) Emitir parecer
quanto à escolha de novas instituições financeiras, observando a Política de Investimentos; G) Zelar
pela promoção de elevados padrões de ética na condução das operações relativas às aplicações dos
recursos do IPREMAR; H) Propor aos Conselheiros do IPREMAR medidas que julgar
convenientes, dentre ouros temas pertinentes. O Comitê de Investimentos se reunirá, sempre que for
convocado pela Diretora Executiva do IPREMAR e ou por convocação escrita de três (3) de seus
membros efetivos. As reuniões serão realizadas com um quorum mínimo de três de seus membros
efetivos, sendo necessário haver unanimidade nas deliberações, registrando-se em livro ata a
aprovações e deliberações e ocorrendo divergência à matéria não será aprovada, podendo ser
apreciada em reunião posterior. O Comitê de Investimentos se reunirá mensalmente, e ao final de
cada exercício: Conselho Administrativo; assim composto: Membro efetivo - Mari Terezinha
Gomes, Suplente Marilda Pereira Barbosa, Membro efetivo - Renilda Carvalho Keler, suplente,
Antônio Bernardino Filho, integrantes do Conselho Fiscal do IPREMAR, membro efetivo
-Alcemira Amara Cunha, suplente Dulcemar Ferrari, Servidores do Ipremar, Membro efetivo –
Rubens Correa Soares Filho, suplente Mara Susana Duarte, Membro nato – Diretora Executiva do
IPREMAR – Áurea Lúcia Silveira Mira. Conforme deliberação e aprovação a Resolução foi
aprovada por unanimidade, esta Resolução Conjunta entra em vigor a partir de sua publicação.
Diante do exposto, será entregue cópia da Resolução a todos Conselheiros do IPREMAR, assim que
for publicada. Ficou acordado entre os membros do Conselho, que serão realizadas as aplicações
pelo Diretor Financeiro, Membro do Conselho, conjuntamente e de pleno acordo, acompanhado
igualmente pela Sra. Aurea L. S. Mira, Diretora Executiva, estão autorizados a efetivarem as
aplicações dos valores a serem disponibilizados mensalmente, conforme repasse recebidos, com
exceção a novos aportes em bancos hoje inexistentes, caso haja interesse em outro Fundo de

investimentos, será o Comitê de Investimentos convocado para deliberação e aprovação de nova
aplicação dos valores do IPREMAR, acatado por todos os membros do Comitê, em função dos
membros estarem atuando em bairros distantes, conforme sua lotação e atribuição de exercício em
órgãos diversos do Poder Executivo e Poder Legislativo, e com algumas ressalvas de transporte e
horários. As onze e trinta horas, após declarados os membros eleitos pelos Conselhos
Administrativo e Fiscal do Ipremar, nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
sendo lavrada a presente ata que lida e achada de acordo, segue assinada, pelos conselheiros e
membros do Comitê de Investimentos do IPREMAR e por todos os Conselheiros titulares
presentes, Áurea Lúcia Silveira Mira (Diretora Executiva), Rubens Correa Soares Filho (Diretor
Financeiro e de Benefício), Maria Sebastiana Toni, Titular, Mari Terezinha Gomes, titular, Marlene
Kaleski, titular, Lorena Cristina de Lima, Titular, Antônio Bernardino Filho, Titular, Dilma
Alexandre, suplente, Renilda Pereira Barbosa, Titular, Renilda Carvalho Keler, Titular, Alcemira
Amara Cunha, Titular, Dulcemar Ferrari, Titular, Mara Susana Duarte, Titular.

