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Lista de presença da quinta reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT realizada em conjunto com os 

Conselhos de Administração e Previdência, Diretor  e Fiscal, aos 09 (nove) dias do mês de julho de 2018 

(dois mil e dezoito), na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. O assunto em 

pauta: Aplicações e Resgates, Explanação da Carteira, Avaliação de Administradora e Gestora de Fundo e 

seus fundos e Novo Plano de Custeio. Participantes: Andressa da Cruz, Anderson Wiens, Hermes Lima, 

José Carlos Cesario Pereira, Fabio Augusto da Silva, Ernesto Antonio Rossi, Maria Silvana Buzato, 

Michelle Goinski. 

Ata da quinta reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT, no ano de 2018 (dois mil e dezoito), aos 09 

(nove) dias do mês de julho, às 14:00 (quatorze horas). A reunião iniciou-se com a Diretora Presidente 

explanando a pauta da reunião e passando a palavra ao Sr. Claudio Kogut, da empresa Actuarial, que nos 

presta serviços referente a Cálculo Atuarial. Começou explanando sobre o plano de custeio encaminhado 

a Secretaria de Previdência Social e demonstrando como será o novo desconto e cálculos referente ao 

mesmo. Sugerimos uma alíquota de 15% sobre a base do servidor ativo. A base de contribuição 

sobre aposentados e pensionistas deixaria de existir, com isso aparece um déficit de R$ 

86.289.311,02 (oitenta e seis milhões duzentos e oitenta e nove mil trezentos e onze reais e dois 

centavos), o qual seria amortizado com a implementação de um aporte financeiro em 35 trinta e 

cinco) anos corrigidos com a taxa de juros de 6% (seis por cento) ao ano. Ou seja, o custo normal 

apurado ficará em 23,63% (vinte e três vírgula sessenta e três por cento) - (11% (onze por cento) 

servidor e 12,63% (doze vírgula sessenta e três por cento) patronal. O que estamos sugerindo é que: 

se tenha uma contribuição do servidor de 11% (onze por cento) e patronal 15% (quinze por cento) 

sobre a folha de ativos, já incluído 1% (um por cento) de taxa de administração; exclua a 

contribuição patronal sobre a folha de aposentado e pensionista e; inclua aporte financeiro no valor 

apurado atuarialmente com o objetivo de cobrir o déficit financeiro e atuarial. Esta proposta 

atende a necessidade do município em relação a Lei de Responsabilidade Fiscal sem comprometer o 

equilíbrio financeiro e atuarial do IPMAT. Com a finalidade de instituir um plano de equacionamento 

do déficit atuarial através de aportes financeiros, recomendamos a implantação através de Lei e um novo 

decreto municipal em substituição ao Decreto Municipal nº 800/2013. Também verificamos as aplicações 

e resgates realizados no mês de junho e a rentabilidade de cada fundo. Neste mês houve melhora na 

rentabilidade dos fundos e poucos tiveram rentabilidade negativa, mostrando que o mercado está se 

recuperando. A empresa JMalucelli compareceu à esta reunião e apresentou sua empresa e seus fundos 

aos representantes. Solicitamos o encaminhamento da documentação para credenciamento da 

administradora e gestora para que os representantes possam avaliar com critério os dados, tanto da 

administradora como dos fundos e emitirem parecer sobre os mesmos. Foi explanado sobre o mercado 

financeiro nacional, que neste ano apresenta vários momentos de instabilidade, devido a acontecimentos 

pontuais e também por ser ano político. Com ações da Polícia Federal, greves que aconteceram, 

incertezas nas candidaturas à presidente e demais, faz com que o mercado fique mais complexo e de 

difícil previsão. Assim, o Comitê e a equipe do Instituto devem estar acompanhando o mercado com 

maior rigor e atenção para entender as oscilações do mercado. Com estas análises, avaliamos os fundos 

que possuímos e os novos que nos são apresentados, para buscar os que estão apresentando melhor 

retorno para mantermos a saúde financeira e atuarial dos recursos previdenciários. Com todos os 

participantes de acordo com o que foi explanado e sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi 

encerrada. A Srª Presidente, Maria Silvana Buzato, determinou que fosse lavrada a presente ata e após 

lida e aprovada vai assinada por mim, Michelle Goinski, secretária ad hoc e pela Diretora Presidente Srª 

Maria Silvana Buzato.   


