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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E 
DO CONSELHO FISCAL DO IPREM — RUBINEIA. 

Aos trinta dias do més de abril do ano de dois mil e vinte, reuniram-se em reuniaio extraordinaria 
os membros do Conselho de Administragdo: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa 
de Souza, Silvano Renato Gongalves, Armando W. Nicoleti Martin, Anténia A. de Oliveira 
Segura, Rosilene Aparecida Nunes e os membros do Conselho Fiscal, Odenir Visintin Rossafa 
Garcia, Nilson Martins da Silva e Douglas Rogério Zanelato, além da Diretoria Executiva do 
IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr, Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora 
Executiva Rosa Maria de Oliveira, assessorados juridicamente pelo assessor juridico o Dr. Jodo 
Bruno Basseto de Castro. Havendo quorum, em comum acordo com os presentes, o Diretor 
Presidente deu inicio a reuniao. ITEM 1 — Posicao da carteira de investimentos — Fechamento 
mar¢o/2020. ITEM 2 - Deliberacao para aplicagdes e resgates nos meses de abril e maio de 
2020; ITEM 03. Apreciacio das Contas do exercicio de 2019. ITEM 04 — Ciéncia da 
sentenca das Contas do Exercicio de 2017. ITEM 05 — Renovacio dos Contratos das 
assessorias juridica e contabil. ITEM 06 — Ciéncia da Portaria editada pela Secretaria da Previdéncia n° 9.907/2020. ITEM 07 — Outros. Dando sequéncia o Diretor Presidente Sr. 
Clayton, iniciou agradecendo a presenga de todos, e, em seguida deu inicio aos assuntos da 
pauta, que segue. Item. 1 - Passou-se a explanar acerca da posi¢do das aplicagées financeiras do 
Instituto referente ao fechamento do més de mar¢o/2020, nos termos do relatério da assessoria de 
investimentos, cuja situacdo se encontra a seguir descritas: O saldo das aplicagdes no valor de R$ 
26.936.228,52 (vinte e seis milhdes novecentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e dois centavos), estao distribuidos nos seguintes fundos: 

Volatiid. Raniah Rent 

        

ae a2.[%) MMée{%) Ano tn} MESOE SCR 
FICAIXA SRASIL IMA B TP RFE LONGO DRAZO 2 4.30 -£.25 4$.573.804,44 FI CAMA BRASIL IRF-M 1 Te RF 82 n43 1.82 1.575.502,58 2 SRADESCO Fi RF IRF-M 1 TITULOS PUBLiCOS neo Osi 1,78 2.944.137.90 FICAIXA SRASIL IMA GERAL TP RE Le £34 0.8% 0.28 2.085.597,94 FICAIXA BRASIL IMAS & TS RE LONGO PRADO 4.35 Dat 0,45 3.374.378,94 SE PR IMA GERAL 5.20 nso 4.33 655.065.14 SB PREVIDENCIARIO AF TITULGS SUBLIOOS IPCA IH FI att O33 +42 1.731.814,46 
Sub-total Artige 7° 1, Alena b 5.40 0,73 4.08 16.688.856,37 

seo = = S46 “aay 
FiC NOWO BRASIL IMAB RF LP 2.26 125 “5.24 3.394.872,25 
Sub-total Artie 7° Il, ciinea a 12.25 1,28 5.21 3.394.872.25 
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> SRADESCO FIRF REFERENCIADO OF PREMIUM D.23 ~0,05 a,3T 1.151.985,68 FICAINA BRASIL RENOA FIXA REFERENCIASO DILD o.00 a.79 2.625.459,97 > SRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - 3 2,36 “5.25 2.785.066,68 Sub-total Arthge 7° Iv, Alimea a 5.27 0.56 ~1.85 6.572.512,33 

Atiwo: eG oaere ‘Aner ; Valor (RS) 
FIOC SREMIUN 101,05 -6,18 “#95 79.947,57 Sub-total Arthgo 7° WH, Almas a 101.05: “0,18 “4,45 79.947,57 

Randa Fixe 
E20 O75 “1 Ae 26.236 228,52 

Total 
26.996. 228, 52



Item 2. Foi colocada em discussio a recomendagao abaixo advinda do Comité de Investimentos, in verbis: Apds a discussdo das perspectivas do cenaério econémico. Aprovaram os presentes membros deste Comité de Investimento, de aplicar os recursos disponiveis em conta corrente nos fundos CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B, CAIXA FI BRASIL IMA-— B TP RF LP e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B, no decorrer do presente més e no més de fevereiro de 2020, tendo em vista a seguinte conclusao: Dentre os fundos que compoéem a carteira de investimento 0 segmento IMA-B é 0 nico que vem atingindo a meta atuarial (IPCA+6%) definida na politica de investimento, salvo excecdo o fundo BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI que encontra-se fechado para aplicagao. Mantiveram a decisio de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento ao longo do exercicio dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF até decisio em contrario, devido a liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. Aprovada. Item 3. Apds examinar os livros de registros e demais documentos contabeis, quais sejam, analitico da receita e despesa, livro caixa, livro diario, livro razao, livro de anexos e demonstrativos contabeis, os empenhos processados no ano de 2019, os balancetes das receitas e despesas do periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019, demonstrando a soma da receita no valor total de R$ 6.133.091,37 (seis milhdes cento e trinta e trés mil noventa e um reais e trinta e sete centavos), sendo composta da seguinte forma: 

Contribuigées Previdencidrias Patronais + DEFICIT 
RS 1.697.968, 26 Contribui¢ées Previdenciarias Funcionais 

RS 769.491,92 Parcelamentos 
RS 607.900, 36 Investimentos 

RS 2.804.879, 13 Compe nsacao Previdéncidria 
RS 252.851,50 Outras receitas 

R$ 0,20     

Verificou ainda a posig¢éo em 31/12/2019 do valor de R$ 9.464.333,60 (nove milhdes, quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e trés reais € sessenta centavos), referente ao saldo das contribuigdes previdenciarias parceladas e reparceladas pela municipalidade junto ao Instituto. Apresentou a disponibilidade financeira (fundos de investimentos + saldo em conta corrente), com posi¢ao em 31/12/2019, no valor de R$ 27.215.102,96 (vinte e sete milhdes duzentos e quinze mil cento e dois reais e noventa € seis centavos), tragando um comparativo financeiro em relagao ao fechamento do exercicio de 2018 que foi R$ 23.265.339,04 (vinte e trés milhdes duzentos e sessenta e cinco mil reais e trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos), ___ resultou em uma evolugdo patrimonial ativa no valor de R$ 3.949.763,92). A despesa or¢amentaria executada atingiu o montante de R$ 2.280,346,30 (dois milhées duzentos e oitenta mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), com Os seguintes compromissos: 
Despesas 

Pagamento de Folha Salarial e Encargos Sociais (Diretoria 
RS 92.616, 32 Pagamento de Auxilio Doenca 

RS 143.788,65 Pagamento de Beneficios Previdencidrios 
RS 1.852.368,40 Precatdrios e RPVs 

RS 0,00 Despesas Administrativas 

   
R$ 98.956,61 

      

No que tange a despesa administrativa acima citada, o Instituto atingiu a porcentagem de 1,846%, sendo que, poderia gastar em valores 0 montante de R$ 207.532,54(duzentos e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e gastou o montante de R$ 191.572,93 (cento e noventa e um mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e trés centavos), obtendo o superavit de R$ 15.959,61 (quinze mil novecentos e cinquenta e nove reais sessenta e€ um centavos). Analisando os relatérios da assessoria de investimentos LDB 
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CONSULTORIA, os investimentos esto todos enquadrados na politica de .investimentos e na 
Resolugaio CMN n° 4.604/2017, alcangando a rentabilidade anual (IPCA + 6%) de 11,80%, 
considerando que a meta atuarial para o ano de 2018 era de 10.59%, a rentabilidade assim, da 
Carteira de Investimentos néo sé cumpriu a meta atuarial, mas obteve uma rentabilidade acima 
da meta atuarial de (+1,21%). Colocado em votagao. Aprovado. ITEM 04. Foi dada ciéncia aos 
Conselheiros acerca da Sentenga proferida nos autos do TC - 00002254.989.17-1, que julgou 
Regulares com Recomendagao as Contas do Exercicio de 2017. ITEM 05. Foi dada ciéncia da 
renovacgéo do contrato de Assessoria Juridica, que foi devidamente reajustado nos termos 
contratuais, e, também que ira renovar o contrato da assessoria contabil e previdenciaria. Ante a 
imprescindibilidade das _assessorias juridica e  contdébil ao andamento dos 
procedimentos/processos inerentes a administrag¢4o do Instituto, os Conselheiros ratificaram e 
aprovaram as respectivas renovagGes contratuais. ITEM 06. Foi dada ciéncia aos presentes da 
edi¢éo da Portaria n° 9.907, de 14 de abril de 2020, que estabelece pardmetros para o 
atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comités dos 
regimes proprios de previdéncia Social da Unido, do Distrito Federal e dos Municipios, aos 
Trequisitos minimos previstos no art. 8°-B da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, e da outras 
providéncias. (Processo n° 10133.101170/2019-77). Foi ressaltado pelo Diretor Presidente da 
necessidade do empenho de todos em conjunto (Diretoria Executiva, Conselheiros, Ente 
Federativo e Poder Legislativo), no sentido de buscar o cumprimento desta Portaria. ITEM 07. 
Foi colocado pelo Diretor Presidente para discussio e deliberacéo sobre a conversio de 1/3 de WV suas férias em pectinia e de 45 (quarenta e cinco) dias de sua licenga-prémio. Apés explanagiio e 
discussdo, aprovado por unanimidade. Observagées finais: Em decorréncia do Covid-19, nao 
houve realizacio de reuniao ordinario do Conselho de Administra¢ao, ficando assim, justificado 
a sua nao realizagao. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de¢larou encerrada a 
reunlao, e, para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei a presente ata, que segue assinada 
por mim e pelos demais presentes. 

Lindimar (Pp de Souza 
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