Ata da 8º (Oitava) Reunião dos Membros dos Conselhos (Administrativo e Fiscal)
do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, realizada aos
vinte e três dias do mês de Agosto de dois mil e dezoito (23/08/2018), às 08h30min.,
na sede do Instituto, onde estavam presentes os conselheiros: Wilson Gomes
Macedo), Cristina Aparecida Silva Sotero, Roberto Cesar Alves Leite, Darci
Firmino, Janaína Martins Pereira, Carlos Henrique da Silva, Elizabete Helena da
Silva, Monica Monteiro, Claudinei Aparecido Garcia Duarte, Lucilene de Castro
Alves, Débora Botelho Alvarez, o advogado do 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 maio e junho e julho de 2018,
informações sobre a finalização da empresa de consultoria para a contratação de
serviços de auditoria e assessoria contábil, Análise e aprovação do pedido de
Aposentadoria por idade de Ana Luiza Rezende Siqueira, e analise do pedido de
aposentadoria de Maria Donizeti Francisco 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 Julho foi de R$ 359.249,09 referente à contribuição da prefeitura,
conforme guia de recolhimento, R$ 6.590,76referente à contribuição Câmara Municipal,
R$ 5.677,84, referente à contribuição patronal auxilio doença (Ref. 06/18), tendo R$
397.750,89como rendimento financeiro de julho de 2018, totalizando o saldo em
31/07/2018 de R$ 58.372.615,14. A despesa do Instituto foi de R$ 1.040,75 referente ao
auxilio reclusão, R$ 9.879,20 de pagamento de ativos, R$ 30.552,16de pagamento de
auxilio doença, R$ 31.458,24 de pagamento de pensionistas, R$ 162.841,67 pagamento
de aposentados, sendo a despesa administrativa no valor de R$ 6.846,70. Após analise
do balancete e discussão dos conselheiros o balancete de maio e junho e julho de 2018
foram aprovados por unanimidade pelos conselhos (fiscal e administrativo). O
superintendente também comunicou aos conselheiros que já foi finalizado a licitação
para consultoria contábil no instituto de previdência e a empresa vencedora foi ma
TBRT HITIKAWA, no valor global de R$ 27.000,00. O Superintendente Frederico,
explanou suscintamente sobre a Carteira de Investimentos do Instituto a todos os
membros dos conselhos, inclusive informando a todos sobre os aportes realizados nos
últimos meses, tendo em vista a instabilidade do mercado e as eleições se aproximando,
tudo no intuito de conservar os bons rendimentos tidos em meses anteriores, encurtando
nossa carteira de fundos para títulos de médio e curto prazo. Ainda explicou a todos os
membros que em virtude de greve dos caminhoneiros e às incertezas econômicas com
Selic baixa, não será possível cumprirmos as metas estabelecidas na Política de
Investimento definidas para 2018, todavia, foi informado a tosos que isso é justificável e
não nos acarreta prejuízos. Passando agora para a analise do pedido de aposentadoria
especial de professora da Sra. Ana Luiz Resende Siqueira ela com 53 anos de idade e
com 25 anos e 02 dias de magistério, os conselheiros analisaram o Parecer Jurídico
apresentado e homologaram por unanimidade o pedido de aposentadoria especial de
tempo de contribuição á partir de 01/09/2018. Passando agora também para o pedido de
aposentadoria por idade a senhora Maria Donizeti Francisco, ela com 61 anos de idade e
com 10 anos de contribuição preenchendo todos os requisitos os conselheiros

analisaram o Parecer Jurídico apresentado e homologaram por unanimidade o pedido a
partir de 01/09/2018. Por derradeiro, foi demonstrado a todos os Conselheiros que o
Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, está tendo o cuidado de controlar
suas despesas mês a mês para que não ocorra qualquer estouro. Foi ainda demonstrado a
todos os presentes que neste ano de 2018, os limites das despesas podem atingir até no
máximo R$ 273.282,12, e que diluindo este valor por mês, podemos ter uma despesa de
no máximo R$ 22.773,51 por mês. Assim, conclui-se que as despesas do Instituto no
ano de 2018, até o presente momento estão bem a baixodo limite. Por sugestão do
Conselheiro Roberto César Alves Leite, sugeriu que o Instituto coloque nos Balancetes
mensais próximos o valor limite para as despesas mensais, como forma de
demonstrativo a todos. Antes de encerrar a reunião, o Superintendente Frederico, fez um
convite a todos os presentes para quem se interessasse, principalmente aos membros do
Conselho Administrativo, a participarem das reuniões do Comitê de Investimento para
tomarem conhecimento do que é discutido a nível de mercado financeiro e sobre as
decisões de aportes do Instituto. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e esta
ATA irá assinada por todos conselheiros presentes.
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