ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMC,REALI
DIA 26 DE ABRIL DE 2002.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dois, na sala de reuniõ
Instituto de Previdência dos Servidores do Muniç;ípio de Curitiba às quatorze horas e
minutos, teve início a reunião extraordinária do Conselho de Administração do Institut
Previdência dos Servidores do Município de Curitiba -IPMC- convocada por
eletrônico. Estiveram presentes os seguintes conselheiros titulares e suplentes: W
W. Zauith de Pauli, Nilza Alberto, Jocelaine Moraes de Souza, Ana Maria Maximil
Eponino Macuco Neto, Luiz Fernando Farias, Eduardo Mischiatti e Dorothea Cor(
Mattos. Dado início à reunião, a Presidente entregou cópia do Regimento Interno pa
presentes a fim de ser verificada a última redação até a reunião do dia 09/05/2002
haverá a deliberação final. Após, passou-se para apresentação do cálculo atu
elaborado pela empresa OADCON, por parte da Presidente do Conselho, na qualida
Diretora de Previdência do IPMC. O detalhamento foi feito pelo Diretor Administ
Financeiro do IPMC que chamou atenção para página 12 do cálculo onde consta a di
da alíquota previdenciária em partes iguais, sendo que a mesma só será efetiva
modificada, se for o caso, para o orçamento anual que deverá ser apresentado
setembro de 2002. Informou ainda que qualquer mudança na alíquota para 2003
discutida no Conselho de Administração. O Diretor Administrativo Financeiro info
também que a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi elaborada para 2003 com alí
previdenciária de 5,66%, demonstrada pela verificação da receita prevista para o a
2002 de R$ 39.167.251,00 (trinta e nove milhões cento e sessenta e sete mil duzen
cinqüenta e um reais) e R$ 42.100.000,00 (quarenta e dois milhões e cem mil reais)
o ano de 2003. Dada abertura para perguntas e questionamentos, a Conselheira Nilz
ponderações sobre a necessidade de discussão com os servidores sobre o aument
alíquota por entender que devem ser buscadas outras formas alternativas de aplica ~
recursos para não penalizar o servidor, devendo ser analisada a possibilidade de reaj
compensatório como uma alternativa, dentre outras. A Conselheira Dorothea sugeriu
houvesse formalização do percentual adotado de alíquota previdenciária para' 2003, I
que a Presidente informou que constará em ata do Conselho de Administração
formalização, sendo que os demais aprovaram. Passada à votação os Conselhein
maioria dos presentes aprovou o cálculo atuarial, com exceção da Conselheira Nilza
solicitou constar suas observações quanto à aprovação do cálculo apresentado. Apá
procedida a leitura das atas anteriores e feitas observações a estas pertinentes p
Conselheiros Nilza e Eduardo. A Conselheira Nilza solicitou que quando do envio da c
das atas, as mesmas viessem assinadas.
E, para constar, eu Gerenaldo Emerson Gomes, lavrei a presente ata. Curitiba, 26 de
de 2002. Seguem-se as assinaturas dos presentes.
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