Ata da 1ª Reunião Ordinária do IPREMAR de 2015, e aprovação de
Prestação de Contas de 2014, juntamente com janeiro e fevereiro de
2015
Aos seis dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, às oito e trinta
horas, nas dependências da Sede do IPREMAR, sito a Rua Bom Jesus nº 225, Bairro
Centro, neste Município, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária dos Conselhos de
Administração e Conselho Fiscal do IPREMAR, para deliberação e aprovação da
seguinte pauta do dia: 1) Visando blindar os recursos da poupança previdenciária e
garantidores das aposentadorias e pensões dos servidores públicos vinculados ao RPPS,
tornando mais transparentes a gestão do IPREMAR, faremos esclarecimentos sobre o
desempenho dos Fundos de Investimento

nos primeiros dois meses de 2015, 2º)

Aprovação da Prestação de Contas do IPREMAR referente ao ano de 2014. 3º)
Discussão sobre todos os atos referentes ao desempenho junto aos investimentos e
gastos do IPREMAR no ano de 2014; 4º) Considerações sobre o Concurso Público
realizado em 28/09/2014, dentre outros assuntos pertinentes ao Instituto de Previdência
IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Antônio Bernardino Filho,
Maria Sebastiana Toni, Dilma Alexandre, Claudiney Sprotte Pires, Mara Susana Duarte
das Neves, Mari Terezinha Gomes e o Sr. Rubens Correa Soares Filho, sendo que, sem
motivos justificáveis estavam ausentes os demais Conselheiros do Ipremar. Presente
Senhor Eliezer da Silva, Consultor da empresa Função Pública Assessoria e Consultoria
Ltda. A Sra. Áurea Mira, deu início aos trabalhos agradecendo a presença dos
Conselheiros e justificando à necessidade de prestar contas do exercício de 2014,
conjuntamente com os meses de janeiro e Fevereiro do corrente ano, sendo explanadas
às ações do quarto e quinto bimestres do ano de 2014, 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 nos meses de Janeiro a Dezembro de 2014; relatório de Prestação
de Contas e, relatório de rentabilidade das aplicações financeiras alcançadas até
Dezembro de 2014; Prestação de Contas referente aos valores da Taxa Administrativa
utilizadas até esta data; Repassado aos conselheiros todos as APRs, feitas e publicadas,
mediante exigência do MPS. A partir destas aprovações do CPA 10, já estamos
adequados conforme a Portaria 440 - MPS, 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, salientamos que o IPREMAR até Dezembro
de 2014, obteve desempenho positivo à meta atuarial anual, tendo alcançado
rentabilidade positiva 13,27%. Explicou ainda que o mercado financeiro tem
apresentado aos índices de inflação, cujo resultado tem aumentado à rentabilidade dos
fundos de investimentos de renda fixa, especialmente dos fundos IMA. O Sr. Eliezer,
apresentou o Balancete de Janeiro a Dezembro de 2014, com os demonstrativos da
rentabilidade dos semestres da receita arrecadada, Receita de Contribuições, Receita das
Aplicações financeiras, Receita das locações dos Imóveis, Dívidas dos parcelamentos,
Despesas líquidas, Concessão dos benefícios até Dezembro de 2014. Em conformidade
com as exigências do MPS. Finalizando. Diante do exposto, com 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, foram encerrados os trabalhos, sendo
lavrada a presente ata que lida e achada de acordo, segue assinada pelos presentes, a
Diretora Executiva deu por encerrada às 11h30, a reunião foi finalizado com um café
aos conselheiros do IPREMAR.
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