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1 Ata de Reuniâo do Cornitê de Investimentos do Instituto de Previdência e Assistência 
2 dos Servidores do Municipio de Acreiina, realizada aos 21 dias do mês de maio de 
3 2019, as 10:00hs. Estavam presentes: o (a) Diretor do IPASMA, Sr.(a) ALLEX 
4 MENDES BANDEIRA, membro do COM1N, Sr.(a) ANNA PAULA SILVA ALVES, 
5 Sr.(a) RICARDO PEREIRA BRITO, e o(a) representante da consultoria de 
6 investimentos REITER FERREIRA PEIXOTO. A reuniao iniciou corn 0(a) Sr.(a) 
7 Reiter, apresentando aos membros do Comitê de Investimentos presentes o cenário 
8 econômico: 0 indicador econômico de desemprego dos EUA continua se mostrando 
9 em nivel compativel corn o perlodo de crescimento do pals, corn urna expansao 

10 surpresa do PIB nos três primeiros meses do ano, crescendo 3,2% a.a. Na Venezuela, 
11 Maduro continua no poder corn o seu opositor, Juan Guaidó, convocando a populaco 
12 para protestos no Dia Intemacional do Trabaiho, onde açôes militares sào possiveis, 
13 apesar de os EUA preferirem urna salda pacIfica. No Brasil, depois de confusào na 
14 Comissao de Constituiçao e Justiça (CCJ), envolvendo 0 Ministro Paulo Guedes e o 
15 deputado Zeca Dirceu (PT-PR), realizada no comeco do mês, o texto da Reforma da 
16 Previdência foi aprovado corn ampla maioria e agora parte para a Comissâo Especial. 
17 Enquanto isso, a Petrobras anunciou aumento de 5,7% do diesel, o que no agradou o 
18 Presidente, que interviu nos precos da estatal, causando forte queda nas suas açÔ• 
19 Uma possIvel greve dos caminhoneiros também chegou a ser anunciada, mas, depois 
20 de acordo corn os trabaihadores, a paralisacao prevista para o dia 29 de abril foi 
21 cancelada. No cenãrio macroeconômico brasileiro temos o Boletim Focus abaixando 
22 sernanairnente as expectativas de 2019 tanto para o PIB, quanto para 0 IPCA, rnedidas 
23 que representarn 0 folego da economia do pals e que indicarn que urna baixa na Taxa 
24 de Juros Selic possa acontecer. Após explanacäo, iniciou-se o apontarnento do 
25 Relatório de Investirnentos das aplicacôes financeiras do mês abril do ano de 2019. 0 
26 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Municipio de Acreina 
27 finalizou o més corn patrimônio llquido de R$ 39.547.522,37 (trinta e nove rnilhôes, 
28 quinhentos e quarenta e sete mu, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete 
29 centavos), que representa urn crescimento de 10,91% (dez virgula noventa e urn por 
30 cento) nos ültirnos doze meses. A carteira de investirnentos atingiu a rentabilidade 
31 positiva de 1,08% (urn vfrgula zero oito por cento) equivalente a urn ganho de R$ 
32 417.214,10 (quatrocentos e dezessete mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos). 
33 No acumulado, a rentabilidade da carteira no ano está, ate o rnomento, em 4,19% 
34 (quatro vIrgula dezenove por cento), representando urn ganho de R$ 1.572.088,92 ( 
35 urn milMo, quinhentos e setenta e dois mil e oitenta e oito reais e noventa e dois 
36 centavos), enquanto a meta atuarial (IPCA+6%) acumulada é de 4,09% (quatro virgula 
37 zero nove por cento). Diante dos resultados, a consultoria de investirnentos sugeriu a 
38 rnanutençao dos investimentos, respeitando as diretrizes aprovadas na Poiltica de 
39 Investimentos. Comitê trocou opiniöes e definiu pela manutençâo da carteira de 
40 investimentos e ficar aguardando as sinalizacôes do mercado. Apresentou-se ainda que 
41 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Municlpio de Acreina 
42 encontra-se de4idamente enquadrado nos limites da resoluçäo 3.922 CMN. Após a 
43 demonstracâo dos resultados, o Comité aprovou o Relatório de Investirnentos das 
44 aplicacôes financeiras mês de abril de 2019, apresentado. ApOs os membros presentes 
45 do Comitê de Investimentos, consoante ao disposto no inciso III, do artigo.dLei 
46 	1.874 de 2018, ao apurar que houve a falta de 02 reuniOes consecutivasoe?erio 
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47 do Comitê, Sr. Antonio Thiago de Jesus Silva, deliberou por dar conhecimento em 
48 atendimento ao princfpio do contraditório e da ampla defesa para este darjustificativa 
49 sob pena de perder a condico de membro do Comitê, caso não apresente justo motivo 
50 para sua ausência. E, näo havendo nada mais a ser tratado, encerrou-se a reunio e eu 
51 Ricardo Pereira Brito, ) vrei a present ata que após lida e aprovada será assinada por 
52 todos os presens te. 	Jo 4L1/LC 	 jrr 	91&) 
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