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Lista de presença da segunda reunião do Conselho Municipal de Administração e Previdência, 
Conselho Fiscal e Conselho Diretor, e Comitê de Investimentos, do exercício de 2019 (dois mil e 
dezenove), realizado nos dias 10 (dez) e 11 (onze) do mês de abril do corrente ano, no Colégio 
Estadual Ambrósio Bini. O assunto em pauta: Prestação de contas do 1º bimestre do exercício de 
2019, apresentação do Cálculo Atuarial, curso Capacitação de Comitê e Conselheiros de RPPS, demais 
assuntos pertinentes.   
Amarildo Batista França, Atemildo Dias dos Santos, Carlos Roberto Zilli, Claudeci Aparecido Rodrigues, 
Deise Pereira Santos Carvalho, Anderson Wiens, Ernesto Antônio Rossi, Fabio Augusto da Silva, 
Francisco de Assis de Almeida Pereira, 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, Vanderlei José Giaretta. 
Ata da segunda reunião do Conselho Municipal de Administração e Previdência, Conselho Fiscal e 
Conselho Diretor do IPMAT juntamente com o Comitê de Investimentos, nos dias 10 (dez) e 11 (onze) 
do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 08 (oito) horas, no Colégio Estadual Ambrósio 
Bini, sito à Rua Bertolina Kendrik de Oliveira, 389, Vila Santa Terezinha, Almirante Tamandaré, Paraná. 
A Senhora Diretora Presidente, Maria Silvana Buzato, abriu a reunião explanando os assuntos em 
pauta e passando a palavra ao Senhor Luiz Claudio Kogut para apresentar o estudo desenvolvido da 
Avaliação Atuarial. A avaliação é elaborada considerando data-base 31/12/2018 e ano-base 2019. 
Consiste em preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, até quando a arrecadação dos 
servidores ativos irá pagar no futuro. Para a realização da avaliação utilizasse base de dados dos 
servidores ativos e inativos e projetasse para 75 anos a partir da data-base, utilizando tábua de 
referência do IBGE separada por sexo. Considerando a data-base e os dados fornecidos pela 
Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e pelo IPMAT, há 1410 (um mil quatrocentos e dez) 
servidores ativos e 628 (seiscentos e vinte e oito) inativos. Referente aos ativos, 80% (oitenta por 
cento) são do sexo feminino, sendo que 52% (cinquenta e dois por cento) ocupam cargo de professor 
(a). Como a aposentadoria para esta categoria é especial, é necessária atenção as reservas que o 
Instituto mantem. Outro fator importante é a paridade e integralidade – hoje 30% (trinta por cento) 
dos servidores ativos tem esse direito, impactando nas reservas. Estima-se que 306 servidores irão 
aposentar-se nos próximos 05 (cinco) anos, e 350 servidores entre 06 (seis) e 10 (dez) anos. 
Relembrou a importância de manter atualizado o cadastro dos funcionários, pois os dados dispostos 
na ficha funcional impactam na Avaliação Atuarial. É importante informar se há dependentes, 
quantos dependentes, estado civil, e demais dados para manter o cadastro sempre atualizado; não 
somente para a avaliação atuarial, mas para o próprio servidor. Contamos com 2,2 servidores ativos 
contribuintes para cada inativo. Os parcelamentos solicitados pela Prefeitura e efetivados impactam 
na Avaliação Atuarial. Quanto maior o número de parcelamentos, mais preocupante para o Instituto. 
Estima-se uma receita de aproximadamente 412 (quatrocentos e doze) milhões a futuro – pagamento 
de cotas, parcelamentos e plano de custeio. Referente ao Plano de Custeio aprovado pelo Decreto 
Municipal nº 111/18, recomenda-se a manutenção do plano de equacionamento. Seu pagamento 
iniciou em 2019 e está programado até 2094. A portaria 464/18 lançou novas normas para a Avaliação 
Atuarial que será obrigatória a partir de 2020. Exigisse a utilização de tabua de referência separada 
por sexos, estudo de aderência das hipóteses, adoção de reposição de servidores, aportes/alíquotas 
de equacionamento anual sendo que devem cobrir, no mínimo, os juros do déficit atuarial, taxa de 
juros parâmetro – portaria SPREV 50/18, entre outros. Após a apresentação do Sr Kogut e as dúvidas 
dos presentes sanada, a Diretora Presidente, Maria Silvana Buzato, perguntou se todos estavam de 
acordo com o apresentado e se haviam mais dúvidas. Todos se manifestaram a favor e sem mais 
dúvidas, passou a palavra ao Sr Manoel Luiz Junior para iniciar o curso de Capacitação para Comitê e 
Conselheiros de RPPS. Este curso abrange desde a história da previdência no Brasil até as últimas 
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portarias, emendas, etc que estão em vigor até o momento. O objetivo desta capacitação é que os 
membros Comitê e os Conselheiros entendam melhor o funcionamento da previdência, 
principalmente do Regime Próprio, que é onde atuam. Explanou as Leis, Emendas, Portarias, que 
regem a concessão de benefícios e também as que regem a normatização, prestação de contas e 
demais atos que um Regime próprio deve atender. Por último, explanou sobre o mercado financeiro, 
os segmentos de investimento, rentabilidade, os riscos que os tipos de segmento e fundos 
apresentam. A capacitação foi ministrada nos dois dias citados no início desta ata. Durante a 
capacitação os participantes sanavam suas dúvidas e o palestrante deixou seu contato caso surjam 
novas dúvidas. Os participantes mostraram-se satisfeitos com a capacitação e mostraram interesse 
em novos cursos. O IPMAT está providenciando mais cursos de capacitação para os membros. Para 
finalizar os dias de capacitação e facilitar o acesso dos conselheiros e membros do comitê de 
investimentos, realizamos a prestação de contas do primeiro bimestre do exercício de 2019, 
apresentado pelo Senhor Contador, Anderson Wiens. Referente as receitas, arrecadamos o montante 
de R$ 7.313.736,94 (sete milhões trezentos e treze mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e 
quatro centavos) – cota patronal (R$ 10.023,60 (dez mil vinte e três reais e sessenta centavos)), cota 
servidor (R$ 708.165,18 (setecentos e oito mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos)), taxa administrativa (R$ 63.525,54 (sessenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais e 
cinquenta e quatro centavos)), parcelamentos (R$ 879.296,98 (oitocentos e setenta e nove mil 
duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos)), aporte (R$ 217.777,78 (duzentos e 
dezessete mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos)), compensação 
previdenciária (R$ 89.600,99 (oitenta e nove mil seiscentos reais e noventa e nove centavos)) e 
rendimentos de aplicações financeiras (R$ 5.345.346,87 (cinco milhões trezentos e quarenta e cinco 
mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos)). Do valor arrecadado pode-se utilizar 
somente o referente a taxa administrativa para despesas do Instituto, os demais valores dizem 
respeito a previdência do servidor e só podem ser utilizadas para pagamento de aposentadorias e 
pensões. Recebemos o montante de R$ 63.525,54 (sessenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais 
e cinquenta e quatro centavos) referente a taxa administrativa, mas tivemos despesas no montante 
de R$ 112.735,68 (cento e doze mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), ou 
seja, temos um déficit de R$ 49.210,14 (quarenta e nove mil duzentos e dez reais e quatorze 
centavos). Para suprir as despesas mensais do Instituto e mantê-lo atendendo com qualidade os 
servidores, conforme já autorizado pelo conselho, está utilizando a reserva financeira acumulada em 
anos anteriores. Com a folha de aposentados e pensionistas, arrecadamos o montante de R$ 
1.815.236,54 (um milhão oitocentos e quinze mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos) neste primeiro bimestre de 2019, sendo que dispendemos o montante de R$ 2.243.007,87 
(dois milhões duzentos e quarenta e três mil sete reais e oitenta e sete centavos), tendo um déficit 
de R$ 427.744,33 (quatrocentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três 
centavos). Ainda temos uma boa reserva, mas é importante ter cautela e sempre procurar 
alternativas e soluções para manter um equilíbrio atuarial e financeiro, pois a previdência deve ser 
pensada para o hoje e para o futuro. O IPMAT possui um saldo financeiro (referência de 28/02/2019) 
de R$ 156.214.316,15 (cento e cinquenta e seis milhões duzentos e quatorze mil trezentos e dezesseis 
reais e quinze centavos). Contamos com 633 (seiscentos e trinta e três) benefícios sendo pagos 
atualmente – que engloba aposentadorias e pensões. A Diretora Presidente, Maria Silvana Buzato, 
perguntou se possuíam dúvidas e sem nenhuma manifestação, perguntou se todos aprovavam a 
referida prestação de contas. Todos aprovaram sem ressalvas. Após serem tratados todos os assuntos 
pertinentes e sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada pela Diretora Presidente 
do IPMAT, senhora Maria Silvana Buzato, determinando que fosse lavrada a presente ata e, após lida 



3 

 

 

e aprovada, vai assinada por mim, Michelle Goinski, secretaria ad hoc e pela Diretora Presidente 
Senhora Maria Silvana Buzato. 
 

 


