Ata da 6º (Sexta) Reunião dos Membros dos Conselhos (Administrativo e Fiscal)
do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos
vinte e um dia do mês de Junho de dois mil e dezoito (21/06/2018), às 08h30min., na
sede do Instituto, onde estavam presentes os conselheiros:, Wilson Ap. Gomes
Macedo, José Sergio Dassiê (suplente de Claudinei Aparecido Garcia Duarte,
Cristina Sotero, Roberto Cesar Alves Leite, Darci Firmino, Janaina Martins
Pereira, Elizabete Helena da Silva Débora Botelho Alvarez, e o Superintendente
Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da Ata do mês anterior, análise
do balancete do mês de maio de 2018, informações sobre os aportes realizados,
informações sobre o Edital de Licitação Carta Convite para a contratação de serviços de
auditoria e assessoria contábil e por derradeiro, outros assuntos de interesse dos
Conselhos. O superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos
conselheiros e dando inicio á leitura da Ata do mês anterior passando para assinatura. A
receita do mês de maio foi de R$ 353.802,75referente à contribuição da prefeitura,
conforme guia de recolhimento, R$ 6.576,28referente à contribuição Câmara Municipal,
R$ 4.470,77, referente à contribuição patronal auxilio doença (Ref. 04/18), R$ 941.169,25 rendimento financeiro de maio de 2018, o saldo em 31/05/2018 é de R$
57.621.232,64. A despesa do instituto foi de R$ 1.040,75 referente ao auxilio reclusão,
R$ 9.030,54 de pagamento de ativos, R$ 20.229,55 de pagamento de auxilio doença, R$
33.676,13 de pagamento de pensionistas, R$ 163.108,14 pagamento de aposentados, a
despesa administrativa foi de R$ 7.733,36. Após analise do balancete e discussão dos
conselheiros o balancete de maio de 2018 será discutido na próxima reunião pois não
havia quorum do conselho fiscal para deliberação. O superintendente explicou aos
conselheiros sobre o mercado financeiro e comunicou das realocação de recursos que o
comitê financeiro decidiu para conservar a boa rentabilidade dos meses anteriores, pois
esse ano não atingiremos a meta que é IPCA +6%, devido ao cenário econômico de
incertezas. Tais realocações serão momentâneas, onde o Comitê de Investimentos do
Impral em reuniões posteriores, atentos às mudanças econômicas, discutiram as
possíveis realocações. O Conselheiro Roberto César Alves Leite, solicitou ao Impral
uma planilha simples de todos os investimentos. O superintendente também comunicou
aos conselheiros que logo mais será realizada a carta convite para a auditoria e
assessoria contábil no Instituto para auditar as pastas no período de janeiro de 2008 á
abril de 2014, período no qual foi realizado auditoria do MPAS e apontadas
divergências. Nada mais havendo para tratar encerrou- se a reunião e esta ATA irá
assinada por todos conselheiros presentes:
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