ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 1ª REUNIÃO DO IPREMAR DE 2013.
Aos quinze dias do mês de março de 2013, deu-se início à primeira reunião ordinária, nas
dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Araquari
– IPREMAR, sito a Rua Bom Jesus, 225 – Centro, onde os Conselheiros titulares e suplentes,
reuniram-se para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Prestação de contas e finalização do ano
de 2012, 2) Valores do 1º bimestre de 2013, 3) Afastamento de uma Conselheira titular, por licença
sem vencimento; Dando inicío aos trabalhos; 4) Renúncia da Membro titular do Comitê de
Invetimentos, Sra. Alcemira Amara Cunha, por motivos particulares, na data de 05/01/2013,
devendo sua suplente, Sra. Dulcemar Ferrari, substituí-la na função de Conselheira Titular deste
Comitê. A Diretora Executiva, Sra. Áurea L. S. Mira, agradeceu a presença de todos os presentes,
informando os motivos do por que a reunião está sendo realizada e o propósito único, a autonomia
e as atribuições aos Conselheiros, para tratarmos de assuntos pertinentes ao Instituto de
Previdência. Após as saudações foi realizada a prestação de contas do ano de 2012, e demonstrado
os valores repassados até o primeiro bimestre do ano de 2013 e tudo que foi arrecadado até a
presente data, incluso já os valores das locações. Neste momento foi observado a saída da
Conselheira Marilda Pereira Barbosa, a qual se licenciou para tratar de assuntos particulares por um
período de dois anos, estando ausente como membro do Conselho Administrativo do IPREMAR e
ausente também como suplente do Comitê de Investimentos. Dando continuidade, foram feitas
considerações sobre a finalização da auditoria do Ministério da Previdência Social e suas reais
deliberações a serem cumprida pelo Ente Federativo, isto é, o município de Araquari-SC, ofício
datado de 30/11/2012, recebido pelo Ipremar tal documento. Diante do exposto, o Ente terá que
executar o que foi solicitado na auditoria. Em seguida foi informado aos Conselheiros o valor da
Alíquota Patronal que será o mesmo valor deste ano, isto é 19,90, para o ano de 2013, inclusive
relatar que foi pago ao Atuário da CSM- Porto Alegre, o valor de R$ 2.482,00 pelo trabalho
realizado, na elaboração do cálculo atuarial que é feito todos os anos entre o mês de fevereiro e
votado em março pelo Poder Legislativo. Quanto ao repasse dos Banco Santos, os valores são
ínfimos, em relação as compensações do Ministério da Previdência estamos recebendo valores
baixos , pois nem todos os processos foram avaliados e aprovados pelo Ministério. Foi relatdo
sobre o retorno do Contador Sr. Nestor Nesito Vieira, a Prefeitura , exigência do Prefeito Municipal,
retornando as suas funções. Diante disto, o Ipremar terá que contratar um outro profissional na área
contábil, para executar as atribuções de contabilidade desta Autarquia.
Serão realizados parcelamentos junto a Prefeitura Municipal, para serem devolvidos, valores pagos
indevidamente e não houve ressarcimento por parte do Ente no prazo devido. Estes parcelamentos
se referem a parte patronal do auxílio-doença, de servidores ativos que não foram repassados nos
anos de 2004 a 2012, patronal atual e ressarcimento dos valores dos Abonos pagos mensalmente.
Quantos as locações, foram alugadas todas as salas, ao valor de R$ 1.000,00(Mil reais) as que
faltavam serem locadas. Diante do resultado da auditoria, é pedido e sugestão que seja necessário
reavaliar a Legislação do Ipremar pois está defasada em relação a Lei Federal. Sugestão da auditoria
também que fosse realizado concurso público, para contemplar funções administrativas no Ipremar.
Conosco fez parte desta reunião o Sr. Eliezer da Silva, nosso consultor financeiro, fez explanações
em decorrência das taxas de juros e, justificou que os investidores que possuem recursos aplicados
em fundos atrelados à inflação (IMA-B) ou pré-fixados (IRF-M) tem demonstrado preocupação
com a alta volatilidade e rentabilidade negativas ocorridas neste ano. Afirma: apesar desse índices
serem compostos por títulos públicos federais, que são considerados os ativos com menor risco do
mercado financeiro, os preços são calculados diariamente, na (marcação a mercado) e sofrem
influência de diversos fatores. Neste ano a queda na rentabilidade tem como principal determinante
a alteração da taxa básica de juros da economia (SELIC), que até janeiro deste ano, mostrava-se
com tendência de queda e a partir desta data, tem possibilidade de elevação no mercado financeiro.
Esse movimento de alta da taxa SELIC teve como principal motivador a pressão inflacionária.

Lembramos que as alocações dos recursos do Ipremar deve ser pautada pela análise de risco e
retorno de cada opção, considerando também o fluxo das obrigações no curto, médio e longo prazo.
Ressaltamos ainda, que apesar da volatilidade do IMA-B, no ano de 2013, a performance histórica
desse índice, ainda é superior a meta atuarial dos RPPS. Portanto, vamos aguardar, teremos que ser
perseverantes, seguirmos a Política de Investimentos de 2013, e verificarmos como o mercado
financeiro estará reagindo no decorrer do ano. Reforçando novamente, a necessidade de elaboração
do concurso público para preenchimento de vagas sugeridas pela auditoria e necessárias ao quadro
do técnico do Ipremar. Não tendo mais assuntos na pauta a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
Esta ata vai por mim assinada e por todos os Conselheiros presentes. Conselheira(o)s titulares:
Mara Susana Duarte das Neves, Mari Terezinha Gomes, Dulcemar Ferrari, Rubens Correa Sores
Filho, Áurea L. S. Mira, Dilma Alexandre, Antônio Bernardino Filho e suplente Angela Silveira
Mira.

