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

2 dos Servidores do MunicIpio de Acreüna, realizada aos 21 de maio de 2019, as 13 hs e 

3 40 mm. Estavarn presentes: Juarez Alves Valadão (Presidente do Conselho), Monize de 

	

4 	Oliveira Dutra, Rosania Silvestre, Leonardo Marconi Siqueira, Aparecido dos Santos 

	

5 	Lima, Maysa Caldeira dos Santos Oliveira, José Evaristo Cardoso JUnior, Amadeu Pires 

6 Caetano JUnior, o Diretor Administrativo do IPASMA, Allex Mendes Bandeira, o 

	

7 	Consultor de Investirnentos da empresa Sete Capital, Reiter Ferreira, a Advogada do 

8 Conselho Curador, Nathaliê Dade e o Procurador do MunicIpio de AcreUna, Donizete 

	

9 	Ferreira de AraUjo. Inicialmente foi feita uma leitura de urn texto bIbIico e na sequência, 

10 o Presidente do Conselho Curador, Juarez Alves Valadão, cumprimentpu a todos e 

	

11 	iniciou a reunião. Ern seguida, fol feita a leitura da ata da reunião ante rior.

, 

 e ata do 

	

12 	Cornitê de Investirnentos, a qual tratava sobre os Investimentos das aIiccoes 

13 financeiras do rnês de abril do ano de 2019 e que fol devidamente aprovada elos 

	

14 	conselheiros presentes. Passada a palavra para a Consultoria de Investimentos,  Iq 

15 mesma iniciou a explanaçao sobre o cenário econômico, bern corno demonstrou o 

16 Relatório de Investimentos das aplicacöes financeiras do mês de abril do ano de 

	

17 	2019. Na ocasiâo, foi inforrnado que o Instituto de Previdência e Assistência dos 

	

18 	Servidores do MunicIplo de AcreUna finalizou o rnês corn patrirnonio lIquido de R$ 

	

19 
	

39.547.522,37 (trinta e nove rnilhôes, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e 

	

20 
	

vinte e dois reals e trinta e sete centavos), que representa urn crescirnento de 10,91% 

	

21 
	

(dez virgula noventa e urn por cento) nos Ultimos doze rneses. A carteira de 

	

22 
	

investirnentos atingiu a rentabilidade positiva de 1,08% (urn vIrgula zero oito por cento) 

23 equivalente a urn ganho de R$ 417.214,10 (quatrocentos e dezessete mil e duzentos e 

	

24 
	

quatorze reals e dez centavos). No acurnulado, a rentabilidade da carteira no ano está, 	-... 

	

25 
	

ate o rnornento, em 4,19% (quatro vIrgula dezenove por cento), rep resiiLi, 

	

26 
	

ganho de R$ 1.572.088,92 (urn rnilhäo, quinhentos e setenta e dois mil e oitenta e  oito 

27 reals e noventa e dois centavos), enquanto a meta atuarial (IPCA+6%) acumulada e de 

	

28 
	

4,09% (quatro vIrgula zero nove por cento). Diante dos resultados, a consultoria de 

29 investimentos sugeriu a manutençâo dos investimentos, respeitando as diretrizes 

	

30 	aprovadas na Poiltica de Investirnentos, sugestäo essa acatada pelo Cornitê de 

	

31 	Investimentos do IPASMA. Após a demonstração dos resultados, o Conseiho Curador 

32 aprovou o Relatório de Investimentos das Aplicaçöes Financeiras do IPASMA de 
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33 abril de 2019, bern aprovou a manutencão dos investirnentos e decidiu que no 

34 mornento, nao ira fazer nenhuma realocaçao dos recursos financeiros do IPASMA 

35 Passada a palavra para o Diretor Administrativo do IPASMA, o mesmo informou acerca 

36 da situação dos Repasses de Contribuiçôes Previdenciárias do més de abril de 2019. 

37 	lnformou que a Prefeitura Municipal de AcreUna e seus fundos, juntamente corn a 

38 Câmara Municipal repassaram o valor total de R$ 498.955,Q, (quatrocentos e noventa e 

39 oito mu e novecentos e cinquenta e cinco reais e seis cent'qs), bern como informou 

40 que foi gasto corn a foiha de pagamento do IPASMA a valor tt? de R$ 491.170,24 

41 	(quatrocentos e noventa e urn mil e cento e setenta reais e vinte e quio centavos). Na 

42 	oportunidade, informou as valores pagos a tItulo de salário famulia, saIá?1 \rnaternidade 

43 e auxilio doenca. 0 Diretor Adrninistrativo do IPASMA inforrnou que "mente a 

44 	Prefeitura de Turvelânida näo repassou as contribuicães previdenciárias de um\rvidor 

45 cedido para aquele rnunicipio. Inforrnou que as parcelas do més de abril de 2019 d03 

46 (trés) parcelamentos existentes entre a IPASMA e a Prefeitura Municipal de Acreü?i 

47 foram devidarnente quitadas e os valores repassados sornaram R$ 18.570,79 (dezoito\ 

48 	mil e quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos). Posteriorrnente, corn 

49 	presenca do Procurador Geral do MunicIpio, Donizete Ferreira de Araüjo, foram 

50 	iniciados os apontarnentos acerca do Cálculo Atuarial de 2019, mornento ern que a 

51 	advogada do Conseiho Curador do IPASMA explicou sobre as medidas preventivas 

52 	contidas no referido Cálculo sugeridas pelo Atuário responsável. Destacou que 

53 atualmente o municIpio de AcreUna está corn a alIquota de 11% (onze por cento) para 

54 	os servidores efetivos; 11 % (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas 

55 sabre a parcela remuneratória que exceder acirna do teto do RGPS;11 

5 ro  6 vIrgula dezenove por cento) para a ente federativo de contribuição patronal e 

 

1340 ,%- 

57 	(treze vIrgula quarenta por cento) de contribuicâo patronal suplernentar progressiva. No 

58 	entanto, foi sugerida pelo Atuário alérn do aumento da contribuição patronal 

59 	suplementar, a retirada dos auxIlios do rol de benefIcios, a alteraçao da base de cálculo 

60 	de contribuição, a alteraçäo da aliquota do servidor para 14% (quatorze por cento), a 

61 	auditoria de beneficios previdenciários e a incrernento do tempo de concessão de 

62 	aposentadoria para hipôteses atuariais. Depois de discutidas as medidas, o Procurador 

63 do MunicIpio de AcreUna disse para a IPASMA encaminhar novamente a Cálculo 

64 Atuarial de 2019 para a Prefeito Municipal, Edrnar Oliveira Alves Neto, bern como / 
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65 informar da acerca das medidas sugeridas no Cálculo Atuarial a serem tomadas pelo 

66 	MunicIplo de AcreUna e que o mesmo ira explicar ao Prefeito Municipal sobre teor da 

67 presente reunião. Passada para a prôximo assunto da pauta e depois de discutido o 

68 	assunto, os Conselheiros deliberam que a aprovacao do Regimento Interno ficaria para 

69 	a próxima reuniâo. Por fim, o Presidente do Conselho, Juarez Alves Valadão, 

70 agradeceu a presença de todos, e nada mais a ser tratado encerrou-se a reuniâo as 

71 	16hs:30min e eu, Monize de Oliveira Dutra, Secretária do Conselho Curador, lavrei a 

72 presente Ata que apOs lida e achada em conformidade segue assinada pelos presentes. 
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