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1 	Ata de reunião Ordinária do Conseiho Curador do Instituto de Previdência e Assistência 

2 dos Servidores do MunicIpio de Acreüna, realizada aos 19 de marco de 2019, as 13 hs 

3 e 45 mm. Estavam presentes: Juarez Alves Valadâo (Presidente do Conseiho), 

4 Aparecido dos Santos Lima, Rosania Silvestre, Leonardo Marconi Siqueira, Monize de 

	

5 	Oliveira Dutra, Arnadeu Pires Caetano JUnior, Maysa Caldeira dos Santos Oliveira, o 

	

6 	Gestor Allex Mendes Bandeira, o Consultor de Investirnentos da empresa Sete Capital, 

7 Jhonata Lenys e a Advogada do Conseiho Curador, Nathaliê Dade. Inicialmente foi feita 

	

8 	urna leitura de urn texto bIblico, e na sequencia, o Presidente do Conseiho Curador, 

9 Juarez Alves Valadão, curnprimentou a todos e ern virtude do pedido de desistência da 

10 funcão de Secretário do Conseiho Curador por parte do Sr. Aparecido dos Santos Lima, 

	

11 	foi deliberado entre os conseiheiros presentes que a Conseiheira, Monize de Oliveira 

	

12 	Dutra, seria a Secretária do Conselho Curador do IPASMA a partir desta data. Logo 

	

13 	apOs, o Conseiheiro Leonardo Marconi Siqueira inforrnou que nâo poderá ficar na 

	

14 	presente reuniâo por questaes de trabaiho a sua ausência foi justificada e aceita pelos 

	

15 	demais conseiheiros. Em seguida, foi feita a leitura da Ata do Cornitê de Investimentos, 

	

16 	a qual tratava sobre as Investirnentos das aplicaçöes financeiras do mês de fevereiro do 

17 ano de 2019 e que foi devidamente aprovada pelos conseiheiros presentes. Passada a 

	

18 	palavra para a Consultoria de Investimentos, a mesma iniciou a explanacão sobre o 

19 cenário econômico, bern como dernonstrou o Relatório de Investimentos das 

20 aplicacoes financeiras do mês de fevereiro do ano de 2019. Na ocasiâo, fol 

	

21 	informado que a Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do MunicIpio de 

	

22 	AcreUna finalizou o rnês corn patrimônio lIquido de R$ 38.900.456,74 (trinta e oito 

	

23 	milhôes, novecentos mu, quatrocentos e cmnquenta e seis reais e setenta e quatro 

24 centavos), que representa urn crescimento de 9,73% (nove vIrgula setenta e trés por 

	

25 	cento) nos Ultirnos doze rneses. A carteira de investirnentos atingiu a rentabilidade 

	

26 	positiva de 0,44% (zero vIrgula quarenta e quatro por cento) equivalente a urn ganho de 

27 R$ 167.667,99 (cento e sessenta e sete mu, seiscentos e sessenta e sete reais e 

	

28 	noventa e nove centavos). No acurnulado, a rentabilidade da carteira no ano esta, ate o 

	

29 	rnornento, em 2,53% (dois vIrgula cinquenta e trés por cento), representando urn ganho 

	

30 	de R$ 948.848,64 (novecentos e quarenta e oito mu, oitocentos e quarenta e oito reais e 

	

31 	sessenta e quatro centavos), enquanto a meta atuarial (IPCA+6%) acurnulada e de 

	

32 	1,73% (urn virgula setenta e trés por cento). Diante dos resultados, a consultoria de 
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33 	investimentos sugeriu a realocação dos investimentos, respeitando as diretrizes 

34 	aprovadas na PolItica de Investimentos, indicando o resgate de R$ 3.000.000,00 (trés 

35 	milhöes de reals) do Fundo IRF-M1 do Banco do Brasil para aplicacâo no Fundo ltaü 

36 Soberano IRF-M1, devido o fundo já estar corn quase 20% do patrimônio total do 

37 IPASMA, tarnbém fol sugerido o resgate total do Fundo IRF-M do Banco Caixa 

38 Econômica Federal e a aplicaçäo de todo o resgate no Fundo IMA-B também da Caixa 

39 Econômica Federal, sugestoes essas que foram aprovadas pelo Comitê de 

40 Investimentos do IPASMA. Apôs a demonstracâo dos resultados, o Conselho Curador 

41 aprovou o Relatório de Investimentos das Aplicacöes Financeiras do IPASMA de 

42 fevereiro de 2019, bern aprovou o resgate de R$ 3.000.000,00 (trés milhäes de reals) 

43 do Fundo IRF-M1 do Banco do Brasil para aplicação no Fundo ltaü Soberano IRF-M1, 

44 bern corno pelo resgate total do Fundo IRF-M do Banco Caixa Economica Federal e a 

45 aplicaçäo de todo o resgate no Fundo IMA-B também da Caixa Econômica Federai, 

46 conforme deliberado pelo Comitê de Investirnentos do IPASMA. Em seguida, o 

47 	Diretor Administrativo informou acerca da situaçäo dos Repasses de Contribuicäes 

48 	Previdenciárias do mês de fevereiro de 2019. lnformou que a Prefeitura Municipal e 

49 seus fundos, juntamente corn a Cârnara Municipal repassaram o valor total de R$ 

50 	506.022,82 (quinhentos e seis mil e vinte e dois reals e oltenta e dois centavos), bern 

51 	corno inforrnou que foi gasto corn a folha de pagamento do IPASMA o valor total de R$ 

52 	512.142,04 (quinhentos e doze mil e cento e quarenta e dois reais e quatro centavos). 0 

53 Diretor Administrativo do IPASMA inforrnou que está sempre cobrando a diferença 

54 	referente a atualizaçâo rnonetária, juros e rnulta no caso de atraso nos repasses. N 

55 oportunidade, a advogada do Conselho sugeriu que sernpre fosse inforrnado os valores 

56 referentes a essa atualizaçâo monetãria, juros e multa no caso de atraso nos repasses 

57 	previdenciários. Informou que o més de janeiro fol integralrnente quitado. 

58 	Posteriorrnente, foi passado para a deliberação do Cálculo Atuarial de 2019 no qual 

59 constou que de acordo corn a legislaçao vigente e as inforrnaçôes prestadas pelo 

60 	RPPS, fol sugerido 11% (onze por cento) para os servidores efetivos; 11% (onze por 

61 	cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela rernuneratOria que 

62 exceder acirna do teto do RGPS; 13,19% (treze vIrgula dezenove por cento) para o ente 

63 federativo de contribuiçâo patronal e 13,40% (treze vIrgula quarenta P01 cento) de 

64 	contribuição patronal suplernentar progressiva. Em sequência, fol sugerida alérn das 
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65 	alIquotas, a retirada dos auxulios do rol de benefIcios, a alteraçâo da base de cálculo de 

66 	contribuicâo, a alteração da alIquota do servidor para 14% (quatorze por cento), a 

67 auditoria de benefIcios previdenciarios e o incremento do tempo de concessäo de 

68 	aposentadoria para hipOteses atuarials. Na ocasiâo, a advogada, Nathaliê Dade Tomaz, 

69 juntamente corn os conseiheiros tiram dUvidas corn o Atuário TUlio via telefone sobre as 

70 	sugestães contidas no Cálculo Atuarial. Diante da análise, foi aprovado o Cálculo 

71 	Atuarial de 2019, no entanto, fol frizado pelos conselheiros que as medidas a serern 

72 tomadas devem ser encaminhadas e explicadas para o Prefeito Municipal, a fim de 

73 	serem tornadas as devidas providências apOs a fixação imediata das alIquotas iniciais 

74 	sugeridas. 0 estudo do Regimento Interno ficou para ser realizado na proxirna reunião. 

75 Por fim, o Presidente do Conseiho, Juarez Alves Valadão, agradeceu a presença d 

76 todos, e nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião as 16hs:30min e eu, Monize de 

77 	Oliveira Dutra, Secretária do Conseiho Curador, lavrei a presente Ata que apOs lida e 

78 achada em conformidade segue assinada pelos presentes. 
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