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Lista de presença da quarta reunião do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), realizada aos 11 (onze) dias do mês de 
junho do corrente ano, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. O assunto em pauta: 
Prestação de contas referente ao segundo bimestre de 2018 (dois mil e dezoito). Amarildo Batista França, Atemildo 
Dias dos Santos, Anderson Wiens, Andressa da Cruz, Carlos Roberto Zilli, Claudeci Aparecido Rodrigues, Deise Pereira 
Santos Carvalho, Ernesto Antônio Rossi, Fabio Augusto da Silva, Francisco de Assis de Almeida Pereira, Hermes 
Ribeiro Lima, José Carlos Cesario Pereira, Lucimari da Luz Perussi Nicolotte, Luiz Carlos Teixeira da Luz, Mari Lucia 
Perussi, Maria Inês Tomacheski, Maria Silvana Buzato, Michelle Goinski, Paulo Cesar dos Santos Cardoso, Sandra 
Maria Cumim Ferro, Vanderlei José Giaretta. 
Ata da quarta reunião do Conselho Municipal de Administração e Previdência, Conselho Fiscal,  Conselho Diretor e 
Comitê de Investimentos do IPMAT, aos 11 (onze) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 
(quatorze) horas, na sala de reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Salientamos a 
presença do Senhor Controlador deste Município, Carlos Roberto Zilli. A Senhora Diretora Presidente, Maria Silvana 
Buzato, abriu a reunião explanando o assunto em pauta – prestação de contas referente ao segundo bimestre do 
ano de 2018 (dois mil e dezoito) e demais assuntos. Neste período, o IPMAT solicitou uma consulta junto a 
Secretaria da Previdência Social sobre um novo plano de custeio onde o município está propondo que retire-se a 
Contribuição sobre a folha de aposentados e pensionistas e que inclua aporte financeiro para compor a reserva 
financeira atuarial com o objetivo de reduzir o índice da folha de pagamento.Esta consulta foi protocolada em 21 
(vinte e um) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) e estamos aguardando a resposta da SPS para continuidade do 
calculo atuarial. Passou-se a palavra ao contador do Instituto, Sr Anderson Wiens, que iniciou sua explanação 
informando as receitas arrecadadas neste segundo bimestre. Entre cota servidor, patronal, taxa administrativa e 
parcelamentos recebidos da PMAT, CMAT, ALEP e IPMAT obtivemos um montante de R$ 1.432.223,74 (um milhão 
quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e três reais e setenta quatro centavos), ressaltando que a Prefeitura 
Municipal não realizou o repasse da Cota Patronal neste bimestre. Devido ao cenário econômico e político nacional, 
observamos que há, digo, houve uma queda na rentabilidade dos fundos, o que causou uma baixa significativa no 
retorno que era esperado. Já no mês de maio, devido a greve nacional dos caminhoneiros, que afetou de maneira 
drástica o mercado financeiro, o retorno passou a um nível negativo, prejudicando muito os investimentos, não só 
dos RPPSs, mas do cenário nacional. Referente as despesas pagas com Taxa Administrativa, foi despendido um 
montante de R$ 88.742,85 (oitenta e oito mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). 
Recebemos de taxa administrativa o montante de R$ 84.060,50 (oitenta e quatro mil e sessenta reais e cinquenta 
centavos). Assim, estamos com um déficit de R$ 4.682,35 (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco 
centavos). Para suprir este déficit, estamos utilizando reservas acumuladas de taxa administrativa dos exercícios 
anteriores. A cada mês percebemos aumentos significativos da folha de aposentados e pensionistas. Do primeiro 
para o segundo bimestre houve um aumento de 21 (vinte e um) benefícios concedidos, o que fez com que a folha de 
pagamento aumentasse consideravelmente, utilizando cada vez mais os recursos previdenciários. A tendência para 
este ano é acrescentar mais de 80 (oitenta) benefícios concedidos. Estamos com uma grande massa de professores 
que atingirão os requisitos básicos para sua aposentadoria. Neste bimestre foram R$ 1.898.956,20 (um milhão 
oitocentos e noventa e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) de despesas previdenciárias. O 
que nos fez e faz analisar a forma de gestão para melhorar os rendimentos nos fundos que possuímos e nos demais 
que estão sendo analisados pelo Comitê de Investimentos. Desta forma, o Sr. Contador finalizou a prestação de 
contas. A Senhora Diretora Presidente, perguntou aos presentes se aprovavam as contas apresentadas, sendo 
aprovada por todos. Após esta aprovação e sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada pela 
Diretora Presidente do IPMAT, Maria Silvana Buzato, determinando que fosse lavrada a presente ata e, após lida e 
aprovada, vai assinada por mim, Michelle Goinski, secretaria ad hoc e pela Diretora Presidente Senhora Maria 
Silvana Buzato. 
 


