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IPASMA
INSTIT(JTO DE PREVIDENCJA E ASSISTENcIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DR ACREUNA

I

Ata de reuniâo Ordinária do Conseiho Curador do Instituto de Previdência e Assistência

2 dos Servidores do MunicIpio de AcreUna, realizada aos 20 de fevereiro de 2019, as 13
3

hs e 45 mm. Estavarn presentes: Juarez Alves Vatadâo (Presidente do Consetho),

4

Rosania Silvestre, Leonardo Marconi Siqueira, Monize de Oliveira Dutra, Arnadeu Pires

5

Caetano JUnior, José Evaristo Antonio JUnior, o Gestor Allex Mendes Bandeira, o

6 Consultor de Investimentos da empresa Sete Capital, Reiter Ferreira e a Advogada do
7

Conselho Curador, Nathaliê Dade. Inicialmente foj feita uma leitura de urn texto biblico,

8

e

9

curnprirnentou a todos e em virtude da ausêndia justifl'ôda do Secretário do Conseiho,

10

Aparecido dos Santos Lima, fol deliberado entre os cqeIheiros presentes que a

11

Conselheira Monize de Oliveira Dutra, seria a Secretária em '\bstituicao nesta reunião.

12

Logo apos, passou para a leitura da Ata do Comité de InvestiRntos, a qual tratava

13

sobre os Investimentos das aplicacoes financeiras do mês de janeir\do ano de 2019 e

14

que fol devidamente aprovada pelos consetheiros presentes. Passada\palavra para a

15

Consultoria de Investimentos, a mesma iniciou a explanacao sob?

o cenário

16

econômico, bern como demonstrou o Relatório de Investimentos das

picaçoes

17

financeiras do mês de janeiro do ano de 2019. Na ocasiâo, fol inforrnad\que o

18

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do MunicIpio de AcreUna fin'zou

19

o mês corn patrirnônio lIquido de R$ 38.743.103,40 (trinta e oito milhöes setecent

20

quarenta e trés mit, cento e trés reais e quarenta centavos), que r presenta u\i

21

crescirnento de 9,80% (nove vIrgula oltenta por cento) nos Uttimos d ze me)¼

22

carteira de investirnentos atinglu a rentabilidade positiva de 2,08% (dois

23

cento), equivatente a urn ganho de R$ 781.180,65 (setecentos e oitent

24

cento e oltenta reais e sessenta e cinco centavos). No acumulado, a rentabilidade da

25

carteira no ano está, ate o momento, em 2,08% (dois vIrgula olto por cento),

26

representando urn ganho de R$ R$ 781.180,65 (setecentos e oitenta e urn mil e cento e

na sequência,

o Presidente do Conseiho 'Curador,

Juarez Alves Valadão,

e

rgula oito por
e urn mu e

S.
27 oltenta reals e sessenta e cinco centavos), enquanto a et atuaItPA6%)

28

acurnulada e de 0,81% (zero vIrgula oitenta e urn por nto. Diante dos resultadoa

29

consultoria de investirnentos sugeriu a realocaçao dos investimentos, sen

esgate de

30 7% (sete por cento) do Fundo IRF-M1 para aplicar no Fundo CAIXA ALO

AO

31 MACRO FtC MULTIMERCADO LP. Apresentou-se ainda que o Instituto de Previdência
32

e Assistência dos Servidores do MunicIpio de AcreUna encontra-se devidarnente

33 enquadrado nos lirnites da Resolução 3.922/2010 do CMN. Apos a demonstracao dos
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34

resultados, o Conselho Curador aprovou o Relatório de Investimentos das

35

Aplicacöes Financeiras do IPASMA de janeiro de 2019, bern aprovou o resgate de

36

somente 3% (trés por cento) do IRF-M1 que corresponde a R$ 1.000.000,00 (hum

37

milhäo de reals) para aplicacão no fundo CAIXA ALOCAçAO MACRO FIC

38

MULTIMERCADO LP, conforme deliberado pelo Comité de Investimentos do

39

IPASMA. Em seguida, a Diretor Administrativo informou acerca da situação dos

40

Repasses de Contribuicoes Previdenciárias do rnês de janeiro de 2019. lnforrnou que a

41

Prefeitura Municipal e seus fundos, juntarnente corn a Cârnara Municipal repassaram o

42

valor total de R$ 502.501,77 (quinhentos e dais mil e quinhentos urn reais e setenta e

43

sete centavos), bern como inforrnou que foi gasto corn a folha de pagarnento do

44

IPASMA o valor total de R$ 498.836,88 (quatrocentos e noventa e oito mil e oitacentas

45

e trinta e seis reais e oltenta e alto centavos). 0 Diretor Adrninistrativo do IPASMA

46

inforrnou ainda que no rnês de marco de 2019 haverá a necessidade de realizaçâo de

47

uma reunião extraordinária para apresentacäo do Cálculo Atuarial do exercIclo de 2019.

48

Posteriormente, a advogada Nathaliê Dade Tornaz pediu a palavra para explicar sabre

49

a sugestâo de Regirnento Interno do Conselho Curador do IPASMA, e as Conselheiros

50

Curadores deliberaram que vao analisar e realizar o estuda do mesmo em reunião. Por

51

firn, a Presidente do Conselho, Juarez Alves Valadâo, agradeceu a presença de todos,

52

e nada mais a sertratado encerrou-se a reuniäo as 16hs:00min e eu, Monize de Oliveira

53

Dutra, Secretária em substituiçaa do Conselha Curador, lavrei a presente Ata que apOs

54

lida e achada em conformidade segue assinada pelos presentes.
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