
Ata da 5º (Quinta) Reunião dos Membros dos Conselhos (Administrativo e Fiscal) 

do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos 

vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito (24/05/2018), 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 (Suplente da Adriana Fiore de Oliveira Moraes), Aline 

Faria de Oliveira (suplente de Roberto Cesar Alves Leite) Lucilene de Castro 

Alves Silva, Giane Mara de Souza Cavalcante (Suplente de Daiane Pereira Lisboa), 

Darci Firmino,  Janaina Martins Pereira, Débora Botelho Alvarez, o advogado 

designado para o Instituto Dr. Antonio Carlos de Souza e o Superintendente 

Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da Ata do mês anterior, análise 

do balancete do mês de abril de 2018, análise do pedido de aposentadoria especial de 

professora da Sra. Ana Luiza Resende Siqueira; análise e votação das alterações do 

regimento interno do comitê de investimentos. 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 abril foi de R$ 349.857,45 

contribuição prefeitura guia de recolhimento, R$ 6.582,62 contribuição Câmara 

Municipal, R$ 5.188,88 contribuição patronal auxilio doença (Ref. 02/18), R$ 

111.389,59 rendimento financeiro de abril de 2018, o saldo em 30/04/2019 é de R$ 

58.418.684,39. A despesa do instituto foi de R$ 1.040,75 auxilio reclusão, R$ 8.597,30 

de pagamento de ativos, R$ 20.129,54 de pagamento de auxilio doença, R$ 29.163,87 

de pagamento de pensionistas, R$ 165.079,25 pagamento de aposentados, a despesa 

administrativa foi de R$ 8.903,71. Após analise do balancete e discussão dos 

conselheiros o balancete de abril de 2018 foi aprovado por unanimidade pelos 

conselhos. Passando agora para análise do pedido de aposentadoria especial de 

professora da Sra. Ana Luiza Resende Siqueira a servidora esta com 53 anos de idade e 

24 anos 09 meses e 29 dias de tempo de contribuição de professora o parecer foi pelo 

indeferimento pela falta de tempo pois a aposentadoria especial necessita de 25 anos de 

magistérios completos e a servidora irá completar daqui a 2 meses, sendo pela votação 

unânime dos Conselheiros acompanhando o Parecer Jurídico. Após o preenchimento do 

requisito tempo de contribuição (25anos completos) ai terá que entrar com novo pedido 

de aposentadoria para análise, conforme explicação do Dr.Antônio Carlos de Souza, 

advogado do Instituto.O Superintendente comunicou aos Conselheiros que precisa ser 

alterado o regimento interno do comitê de investimentos sendo que quem delibera as 

alterações do Regimento Interno é o Conselho Administrativo. Por decisão dos 

Conselheiros presentes, decidiram marcar uma reunião extraordinária para o dia 

29/05/2018 às 08:30 horas, onde antes receberiam o novo regimento para análise por e-

mail e na reunião teriam mais condições de análise.Para conhecimento dos Conselheiros 

presentes, foi passado aos mesmos a questão de possível resgate do Fundo 

desenquadrado “Santander Seleção Plus FIC Ações” e aplicado em outro fundo a ser 

discutido posteriormente. Nada mais havendo para tratar encerrou-se a reunião e esta 

ATA irá assinada por todos conselheiros presentes:  
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