
ATA DE  REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, IPREM-POSSE GESTÃO 
2013 – 2016. 

Aos Vinte e dois dias do mês de Junho de 2015 às 15:00 horas, iniciasse a reunião do 
Conselho Administrativo, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes na 
sala de reunião, Rua Senador Paula Ramos, 266-Centro. A Sr.ª Aparecida Gino; a Sr.ª 
Ana Carolina Carvalho; Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo, Sr. 
Marco Antonio Franco da Silva, Sra. Dolores Aparecida Campos Caçam ,Sra Maria 
Angela Bonas de Castro ,  o Sr. Alan Romio( faltou). Representantes dos Servidores 
Ativos do Poder Legislativos Sra. Elaine Cristina Pires Bueno(faltou) e  Silvana Alves 
de Souza Lopes. Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Darci Lala 
Teixeira(faltou).Convidado a Gerente de Relacionamento Governo do Banco do Brasil  
a Sra. Maria Celoi S.P. Tocci. A Sr.ª Aparecida Gino abriu a reunião cumprimentando 
a todos. 

2-PAUTA:a) Apreciação da Lamina  de Fundos de Investimentos;b)Definição das 
aplicações financeiras .  

3.ASSUNTOS TRATADOS: 

1-Entrega aos Conselheiros uma planilha com a rentabilidade das aplicações do mês 
de MAIO de 2015. Com o saldo total de R$ 28.770.843,61 (vinte e oito  milhões  
setecentos e setenta mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos). 

2-O Instituto no mês de MAIO  teve ganho com as aplicações positivo no valor de R$ 
372.730,13 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e trinta reais e treze centavos). 

3-. ECONOMIA A inflação oficial do país, calculada pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,74% em maio, informou nesta quarta-feira 
(10) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior taxa para o 
mês desde 2008, quando ficou em 0,79%. O índice foi puxado principalmente pela 
conta de luz e pelos alimentos. 
Nos últimos 12 meses, o índice atingiu 8,47% - maior taxa para 12 meses desde 
dezembro de 2003, quando foi de 9,3%, e mais do que nos 12 meses 
imediatamente anteriores, quando foi de 8,17%. Em abril, a variação foi de 0,71% – 
a menor taxa entre os meses de 2015. Em maio de 2014, o IPCA havia registrado 
taxa de 0,46%. 
Fonte: IBGE 

 



O índice acumulou 5,34% neste ano, o maior resultado para o período de janeiro a 
maio desde 2003, quando ficou em 6,8%. Em igual período do ano anterior, a taxa 
era 3,33%. 
"A gente pode dizer que é uma inflação dos itens administrados [referindo-se ao 
acumulado do ano]. Não só energia, mas também gasolina, ônibus, taxa de água e 
esgoto, efeitos também de serviços, os aluguéis aumentando, transporte. Nós 
temos uma inflação de itens monitorados que têm por consequência deixado mais 
caro para comer, para morar e também do ponto de vista do deslocamento nos 
transportes”, explicou Eulina Nunes dos Santos, coordenadora de Índice de Preços 
do IBGE. 
 
“A importância da alimentação é que ela detém 25% do IPCA e um aumento de 
mais de 1%, qualquer movimento de preço da alimentação já dá para colocar a 
culpa nela. E a energia, que seja 1%, 2% ou 3% que ela suba, ela tem uma culpa 
grande no cartório [por conta também do peso que ela tem sobre a inflação oficial 
do país]”. 
 
Segundo Eulina, o dólar também é um dos responsáveis pela alta. "O dólar afeta a 
vida da gente desde o pãozinho até a TV”, disse. 
O IPCA é considerado a inflação oficial do país por ser o índice usado para as 
metas de inflação do governo. 
A meta central para a inflação em 2015 e 2016 é de 4,5%, mas, com o intervalo de 
tolerância existente, o IPCA pode oscilar entre 2,5% e 6,5%, sem que a meta seja 
formalmente descumprida. No entanto, se o índice continuar subindo, a inflação 
deverá superar o teto do sistema de metas em 2015, algo que não acontece desde 
2003. 
 

Conta de luz 
A taxa de energia elétrica foi a principal responsável pela alta, responsável por 0,11 
ponto percentual do índice do mês. O item subiu 2,77% no mês. A energia 
constitui-se num dos principais itens na despesa das famílias, com participação de 
3,89% na estrutura de pesos do IPCA. 
 
 



De acordo com o IBGE, com a alta de maio e dos meses anteriores, o consumidor 
passou a pagar, neste ano, 41,94% a mais, em média, pelo uso da energia, 
enquanto nos últimos 12 meses, as contas ficaram 58,47% mais caras. 
saiba mais 

• Veja o que ficou mais barato, apesar de a inflação ter subido em maio 
• Pela 8ª semana seguida, mercado piora estimativa de inflação para 2015 

•  

“Então, a família que pagava R$ 100 em abril de 2014, uma conta [de luz] nesse 
valor, está pagando R$ 160 para manter o mesmo consumo [hoje] de quilowatts 
que consumia”, explicou Eulina. 
Ainda dentro do grupo Habitação, onde está a conta de luz, pesaram na inflação de 
maio gás de botijão (1,31%), taxa de água e esgoto (1,23%), condomínio (0,89%), 
aluguel residencial (0,66%) e artigos de limpeza (0,65%). "O grupo está com a taxa 
de inflação a 11,50%, e em 12 meses, 17,59%. Não é só a energia, mas a taxa de 
água esgoto, o aluguel, o condomínio”, diz a coordenadora. 
 
Alimentos e bebidas 
Entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, alimentação e bebidas foram 
os que mais subiram em maio, com alta de 1,37%. Os preços do tomate atingiram 
21,38% no mês, liderando no grupo a relação dos principais impactos (0,07 ponto 
percentual).  
“Tomate voltou a ser o vilão novamente da inflação. Tem peso grande, 17,90% foi 
para 31,38% e no ano já está numa alta de 80%. O que tem acontecido é que as 
chuvas têm prejudicado o fruto e isso gera uma praga e os produtores têm 
argumentado que o custo para tratar essas pragas é muito caro. Então, temos 
oferta menor, com custo maior”, explicou Eulina. 
Segundo a coordenadora do IBGE, 46% do IPCA de maio foi por conta dos 
alimentos, que pesam 24,93% no orçamento das famílias – um quarto das 
despesas. 
Eulina também falou sobre o peso da carne na alta da inflação. “Mesmo que o 
consumo interno não tenha crescido muito, a demanda externa tem sido mantida.  
 
 
 
 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/06/veja-o-que-ficou-mais-barato-apesar-de-inflacao-ter-subido-em-maio.html
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2015/06/pela-8-semana-seguida-mercado-piora-estimativa-de-inflacao-para-2015.html


A oferta de gado está mais reduzida, porque ele está mais magrinho. A seca afetou 
o pasto. A carne tem peso grande e já acumula 18%”, disse. 
“Então, temos problemas climáticos, que afetaram os hortifrútis, cebola, tomate e 
etc. De forma geral, tem a influência do dólar, que tem a ver com fertilizantes, 
adubo e com a exportação”, resumiu. 

Fonte IBGE. 

4-SUGESTÃO DA PAR ENGENHARIA FINANCEIRA: 

-Aplicar o crédito do papel Incentivo I FIDIC Multissetorial,valor  creditado em BB 

IDKA2 Títulos Públicos FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO. 

4-Repasse: 

Repasse mês base MAIO / 2015 – Data do depósito: 22/05/2015, Valor R$ 
580.405,13,PAGAMENTO(Prefeitura),SAAEP,,depositado,r$7.268,22 em 
22/06/2015,Câmara R$20.254,30 crédito em 29/05/2015. SALDO LIVRE PARA 
APLICAÇÃO R$ 180.000,00. 

    
    

5-Reunião com Comitê de Investimentos no dia 22/06/2015 às 13:00 hs, com a 
presença de:- Sr.ª Aparecida Gino e Sr. Aluizio Bueno da Silva,Elaine Cristina Pires e 
Conceição Aparecida Inacio . Ficou sugerido aplicar o valor abaixo descrito nos 
seguintes Bancos:  

 

 

 

 



Ficou sugerido que o crédito efetuado  no valor de R$ 59.486,21, DO FUNDO 
Incentivo ser aplicado no Banco Sicredi,fundo IRFM1. 

TABELA APROVADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 

    
Caixa Econômica Federal: 
CAIXA FI BRASIL IRF M1 
TP RF LP 10.740.670/0001-06 90.000,00 

Art.7º, inc., I alínea 
a e b. 

Itaú Soberano IRFM1 Títulos 
Públicos 08.703.063/0001-16  

Art.7º, inciso  I, 
alínea a e b.   

Banco do Brasil BB  11.328.882/0001-35 90.000,00 
Art.7º, inciso I, 

alínea b. 
    
    
TOTAL  180.000,00  
No término da reunião foi solicitado que os integrantes do Conselho que  votem 

com relação à aprovação nas aplicações  conforme segue: 

TABELA APROVADA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO. 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 

    
Caixa Econômica Federal: 
CAIXA FI BRASIL IRF M1 
TP RF LP 10.740.670/0001-06 90.000,00 

Art.7º, inc., I alínea 
a e b. 

Itaú Soberano IRFM1 Títulos 
Públicos 08.703.063/0001-16  

Art.7º, inciso  I, 
alínea a e b.   

Banco do Brasil BB  11.328.882/0001-35 90.000,00 
Art.7º, inciso I, 

alínea b. 
    
    
TOTAL  180.000,00  

APROVAÇÃO DO CONSELHO: Todos aprovaram em :.Divisão entre Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal. 

5-A) A Sra. Maria Celoi  do Banco do Brasil,fez apresentação  do fundo 
Imobiliário do Banco do Brasil, para  aplicação dos RPPS e fundos IPCA, a longo 
prazo BB RF TPF VII(2016,2018,2020 E 2022) E IX( 2016 E 2018). 

Fundo Imobiliário com prazo de 09 anos em fundos IPCA com vencimento entre 
2016 e 2024. 

APROVAÇÃO DO CONSELHO: O Conselho ficou de estudar os fundos em 
referência. 

 



 

  

6- OCORRENCIA  DE ATRASO PAGAMENTO. 

Toda as ocorrências informadas nas atas anteriores referente ao atraso  sobre 
recolhimento da contribuição após data do dia 20,até o fechamento desta Reunião o 
Instituto não recebeu as multas dos valores em atraso das Contribuições. 

7-ASSUNTO GERAIS : . Conforme Reunião do Conselho em Janeiro/2015, 
registrado em ata ,houve uma  Assembleia Incentivo Multissetorial  -
INCENTIVO  FIDIC ,CNPJ 10.896.292/0001-46,FUNDO FECHADO, APLICADO EM  
07/06/2010, valor aplicado R$ 200.000,00(duzentos mil reais). PRAZO PARA 
RESGATE 05 ANOS,VENCIMENTO DEZEMBRO/2014,CRÉDITO PELO 
REGULAMENTO 60 DIAS . Os próximos pagamentos, os cotistas ocorrerão 
semestralmente, nas datas de 30/06/2015 e 30/12/2015,sucessivamente,conforme 
a disponibilidade do caixa do fundo. 

***CRÉDITO EFETUADO FIDC INCENTIVO NO DIA 17/06/2015, VALOR DE 
R$59.486,21(cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte hum 
centavos). 

 

8)- RELATÓRIO DOS AFASTADOS . 

Matrícula Nome do Trabalhador 
 

Início Retorno 
 

  

             
  

  

P1  -  Afastamento temporário por motivo de doença, por período 
superior a 15 dias. 

  

0  -   
  

85-1 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 
 

27/01/2015 26/07/2015 

            164-1 ALESANDRA REGINA STEFANIM 
 

14/04/2015 13/06/2015 

            106-1 JAQUELINE JORGE DE ALMEIDA 
GONÇALVES 

 

16/04/2015 15/06/2015 

            171-1 VALQUIRIA VICENZZOTTI 
 

27/04/2015 26/06/2015 

            172-1 JUCINEIA DE OLIVEIRA GONCALVES 
 

13/05/2015 04/06/2015 

            52-1 MARIA DO CARMO N DO NASCIMENTO 
 

15/05/2015 14/06/2015 

            175-1 DILMAN DE FATIMA SIQUEIRA 
STEINERT 

 

12/06/2015 12/07/2015 

            Total: 7 
 
 
 
 
 



 
  

             
  

  

Q1  -  Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 
dias). 

  

0  -   
  

166-1 AMANDA CORREA LOLI 
 

31/03/2015 29/07/2015 

            166-2 AMANDA CORREA LOLI 
 

31/03/2015 29/07/2015 

            176-1 CRISTIANE BRANDAO FABRO 
 

08/05/2015 05/09/2015 

            173-1 GISELE MARIA MARCELINO 
 

21/05/2015 18/09/2015 

            Total: 4 
  
  

 
  

P2  -  Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, 
dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior. 

  

0  -   
  

99-1 LUIZ BENEDITO DA SILVA GODOI 
 

26/12/2014 11/06/2015 

            712-2 ROSANA APARECIDA VENDRAME 
 

04/01/2015 17/06/2015 

            2220-2 LUIS CARLOS DA FONSECA 
 

09/01/2013 03/06/2015 

            119-1 MARIA LUIZA FRIOLI 
 

15/03/2015 13/06/2015 

            39-1 SILVIA HELENA CAROLINA CLEMENTE 
 

13/09/2013 11/07/2015 

            70-1 KARINA VERDURICO DE CAMARGO 
MARANHAO 

 

02/04/2015 01/07/2015 

            79-1 MARIA DE LOURDES M PURCELLO 
 

01/05/2015 30/07/2015 

            111-1 VERA LUCIA RODRIGUES ROSA 
 

01/08/2014 29/08/2015 

            107-1 ELENICE ANDREAZI DE SANTANA 
 

03/05/2015 13/06/2015 

            163-1 CARLA EDINEIA GRIMALDI NUNES DA 
COSTA REUS 

 

06/05/2015 05/07/2015 

            35-1 CARMEN LUCIA LOLI 
 

06/05/2015 05/07/2015 

            1042-2 CARMEN LUCIA LOLI 
 

06/05/2015 05/07/2015 

            2468-2 ANA PAULA MOSCATELLI 
 

15/05/2015 24/06/2015 

            1428-2 ANA PAULA MOSCATELLI 
 

15/05/2015 24/06/2015 

            143-1 PAULO RICARDO CELETTI 
 

20/05/2015 19/06/2015 

            64-1 DANIELA REGINA PAVANELLO 
SCHIEZARI 

 

26/05/2015 25/07/2015 

            Total: 16 

            
Total Geral: 27 

 

 

 



 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Aparecida Gino, Diretora-Presidente deu 
por encerrada a sessão desta reunião, que, após lida e aprovada, segue 
devidamente assinada por todos presentes. 

 

 

 

Sr.ª Aparecida Gino 

 

Sr.ª Ana Carolina Carvalho 

 

 

Dolores Aparecida Campos Caçam 

 

Angela Bonas de Castro 

 

 

Marco Antonio Franco da Silva   

 

  

Silvana Alves de Souza Lopes. 

 


