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

Aos onze dias do més de janeiro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunido ordindria 
os membros do Conselho de Administragdo: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa 
de Souza, Rosana Aparecida Zanelato Laine, Armando W. Nicoleti Martin, Anténia A. de 
Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes e extraordinariamente 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, Joao Bruno Basseto de Castro e pela assessoria contabil. Havendo 
quorum, em comum acordo com os presentes, o Diretor Presidente deu inicio a reuniio. ITEM. 
1- Deliberagdo acerca do Edital de Credenciamento. ITEM. 2 — Prorrogagao dos contratos 
das empresas Fiorilli e da Four Info. ITEM. 3 — Posicado dos investimentos — Fechamento 
posi¢ao (31/12/2020). ITEM. 4 — Deliberacaio para aplicacgées e resgates para os meses de 
janeiro e fevereiro de 2021. ITEM. 5 — Deliberagdo acerca da contratagao de provedor de 
internet (fibra éptica). ITEM. 6 — Deliberagdo acerca da contratacio de empresa para 
elaboracao de novo site para o Instituto. ITEM. 7 — Recadastramento anual dos servidores 
ativos. ITEM 8 — Reiteracao da necessidade dos conselheiros que integram os Conselhos de 
Administracao e Fiscal, da necessidade de obterem as certificacées. ITEM. 9 — Precatérios. 
ITEM. 10 — Disponibilizacdo dos valores atualizados das restituicdes, Outros assuntos 
cabiveis, Dando sequéncia o Diretor Presidente Sr. Clayton, iniciou agradecendo a presenc¢a de 
todos, e, em seguida deu inicio aos assuntos da pauta, que segue. ITEM 1- Explanou acerca da 
necessidade da realizagéo de um novo processo de credenciamento das instituigdes financeiras, 
que irdo receber os investimentos do Instituto, Dessa forma, foi proporcionada a anilise do edital 
de credenciamento pelos conselheiros, que apés a andlise e discuss4o, aprovaram por 
unanimidade. ITEM 2- Foi informado aos Conselheiros a prorroga¢ao contratual com a empresa 
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, responsavel por fornecer o 
sistema PROGETEC, prorrogagéio esta efetuada em 30/12/2020, com aplicacaio do indice de 
(3,91%), sendo utilizado o IPCA-IBGE, passando assim, o valor contratual de R$ 328,10 para 
R$ 340,93. Colocado em discussdo. Aprovado e ratificado por todos. Foi informado também aos 
presentes, a prorroga¢ao contratual com a empresa FIORRILI SOC. CIVIL LTDA SOFTWARE, 
responsavel em fornecer os softwares para o Instituto de contabilidade publica e folha de 
pagamento. Foi aplicado o reajuste contratual, tendo como referéncia o indice IGP-M (24,51%), 
onde o contrato passou de R$ 741,35 para 923,05. Colocado em discussio. Foi aprovado e 
ratificado por todos. ITEM 3 — Foi disponibilizado aos Conselheiros a andlise do Relatério das 
posigdes dos ativos (extrato consolidado de ativos), posi¢ao 31/12/2020, onde os presentes 
puderam verificar os ativos do Instituto (R$ 28.585.111,06) vinte e oito milhdes quinhentos e 
oitenta e cinco mil cento e onze reais e seis centavos), distribuidos nos seguintes fundos: 
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ITEM 4 - — Os presentes acolheram as recomendagdes advindas do Comité de Investimentos: 
APLICACOES: Aprovaram os presentes membros deste Comité de Investimentos apos andalise 
do cendrio econémico e das informagées extraidas do relatério fornecido pela Assessoria de 
Investimentos LDB CONSULTORIA, 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, 
tendo em vista a seguinte conclusdo: Dentre os fundos que compéem a carteira de investimento o 
segmento IMA-B € 0 Unico que vem perseguindo a meta atuarial (IPCA+5,87%) definida na 
politica de investimento, salvo excegéo o fundo BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS 
PUBLICOS IPCA III FI que encontra-se fechado para aplicagéo. RESGATE: 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 decisdo em contrario, devido . 
liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas | 
administrativas e folha de pagamento, ITEM 5 — Foi comunicado aos presentes da necessidade 
do Instituto em contratar internet tipo fibra éptica. Sendo assim foram apresentados 03 (trés) 
orgamentos de empresas do ramo: Golfinho Provedor de Internet R$ 119,00 mensais, porém 
100,00 de instalagao e 360,00 de roteador; Santa Fé Net R$ 150,00 mensais pelo plano; Fibra On 
Solugdes LTDA R$ 119,80 mensais, sem custos adicionais com instalagdo e roteador. Apds 
discussao, foi aprovada pelos presentes de forma unénime a contratac4o da empresa Fibra On 
Solugdes LTDA. ITEM 6 — Tendo em vista a ineficiéncia da empresa Renato Furlan Neto 
22657127878, cujo objeto de prestagao de servigos é criagéo, insergao, manutengdo, atualizagao 
de contetido e hospedagem da pagina eletrénica da contratante, também denominada site ou 
home page, ouve 0 rompimento com a referida do contrato de prestaco de servigos. Sendo 
imprescindivel e urgente a contratagaio de nova empresa para realizar tais servigos, foi colocado 
para analise dos presentes 03 (trés) orgamentos de empresas do ramo: WEBDOS 
DESENVOLVIMENTO DE WEB E SOFTWARE — CNPJ: 25.455.185/0001-50, proposta de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; Marqués e Gianini informatica Ltda-ME — CNPJ: 
03.996.971/0001-21, proposta de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais; Ivo Mendoza 
MEI — CNPJ: 11.925.620/0001-58, proposta de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. — 
Apos analise e deliberagéo. Aprovada a _ contratacio da empresa WEBDOS 
DESENVOLVIMENTO DE WEB E SOFTWARE - CNPJ: 25.455.185/0001-50, proposta de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) mensais. ITEM 7 - Foi debatido com os presentes a 
necessidade de fazer 0 recadastramento dos servidores publicos municipais ativos, com o 
objetivo de manter 0 banco de dados do Instituto, que serve como base da elaboragao do estudo 
atuarial, visando aperfeigoar ainda mais o resultado da avaliagao atuarial com a realidade fatica. 
ITEM 8 — Na oportunidade o Diretor Presidente, reiterou a necessidade dos conselheiros 
obterem as certificagdes, visando 0 atendimento das alteragdes da Lei Federal 9.717/98. ITEM 
09 — Foi informado aos presentes acerca do mapa de precatérios inseridos no orgamento do 
presente ano (2021), argumentando a necessidade de realizar 0 pagamento quanto antes, para nao 
onerar ainda mais Instituto com pagamento de encargos:
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ITEM 10 — Foi informado aos presentes de que, durante 0 ano de 2020, as restituicdes da 
contribuig¢des funcionais incidentes sobre as gratificagdes, suprimidas dos contracheques dos 
servidores ativos, em cumprimento ao decidido nos autos da ADIN 2266560-76.2018.8.26.0000 
— TJSP, totalizou o valor de R$ 376.921,44 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e 
um reais e quarenta e quatro centavos). Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 
declarou encerrada a reuniao, e, para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei a presente ata, 
que segue assinada por mim e pelos demais presentes. 

Lindimar LON de Souza 

Conselheira Administrativo 
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Conselheira Administrativo 
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Conselheira Administrativa Conselheira Administrativo 
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