IPASMA
INSTITUTO DE PEE VJDENaJA E ASSJSTENOL4 DOS
SEE VIDORES DO MUNICIPIO DE ACREUNA

I

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

2

dos Servidores do MunicIpio de AcreUna, realizada aos 23 de abut de 2019,

3

30 mm. Estavam presentes: Juarez Alves Valadão (Presidente do Conseiho), Rosania

4

Silvestre, Leonardo Marconi Siqueira, Monize de Oliveira Dutra, Aparecido dos Santos

5

Lima, Maysa Caldeira dos Santos Oliveira, José Evaristo Cardoso Junior, o Gestor Allex

6

Mendes Bandeira, o Consultor de Investimentos da empresa Sete Capital, Pedro

7

Laborão e a Advogada do Conseiho Curador, Nathaliê Dade. Inicialmente foi feita uma

8

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

9

Alves Valadäo, curnprimentou a todos e inforrnou que o conseiheiro Amadeu Pires

10

Caetano Junior nâo poderia comparecer a reunião e que justificou sua ausência. Ern

11

seguida, foi feita a leitura da Ata do Comitê de Investimentos, a qua[ tratava sobre Os

12

Investirnentos das aplicaçães financeiras do més de marco do ano de 2019 e que foi

13

devidarnente aprovada pelos conseiheiros presentes. Passada a palavra para a

14

Consultoria de Investimentos, a mesrna iniciou a explanaçâo sobre o cenário

15

econômico, bern corno demonstrou o RelatOrio de Investimentos das aplicacoes

16

financeiras do mês de marco do ano de 2019. Na ocasiäo, foi informado que a

17

Instituto de Previdéncia e Assistência dos Servidores do MunicIpio de Acreüna finalizou

18

a mês corn patrirnônio lIquido de R$ 39.111.591,67 (trinta e nove milhôes, cento e onze

19

mil, quinhentos e noventa e urn reais e sessenta e sete centavos), que representa urn

20

crescimento de 10,01% (dez virgula zero urn por cento) nos Oltirnos doze meses. A

21

carteira de investirnentos atinglu a rentabilidade positiva de 0,54% (zero virgula

22

cinquenta e quatro por cento) equivalente a urn ganho de R$ 206.026,18 (duzentos e

23

seis mil e vinte e seis reais e dezoito centavos). No acumulado, a rentabilidade da

24

carteira no ano está, ate o mornento, ern 3,08% (trés virgula zero oito por cento),

25

representando urn ganho de R$ 1.154.874,82 (urn rnilhão, cento e cinquenta e quatro

26

mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), enquanto a meta

27

atuarial (IPCA+6%) acumulada

28

consultoria de investimentos sugeriu a rnanutenção dos investimentos, respeitando as

e

as 13 hs e

de 3,00% (trés por cento). Diante dos resultados, a

29 diretrizes aprovadas na Poiltica de Investirnentos, sugestâo essa acatada pelo Comitê
30 de Investirnentos do IPASMA. ApOs a dernonstração dos resultados, o Conseiho

W

---

31 Curador aprovou o Relatório de Investirnentos das Aplicaçôes Fi?anceiras do
32 IPASMA de marco de 2019, bern aprovou a manLiençäo dos mv timentos ua
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33 forma que estã, ou seja, nao ira no momento, fazer nenhuma realocacao dos

34

recursos financeiros do IPASMA. Passada a palavra para o Diretor Administrativo do

35 IPASMA, o mesmo inforrnou acerca da situacão dos Repasses de Contribuiçôes
36 Previdenciárias do mês de marco de 2019. lnformou que a Prefeitura Municipal e seus
37 fundos, juntamente corn a Câmara Municipal repassaram o valor total de R$ 493.824,09
38

(quatrocentos e noventa e trés mil e oitocentos e vinte e quatro reais e nove centavos),

39 bern como informou que foi gasto corn a foiha de pagamento do IPASMA o valor total de
40

R$ 491.333,34 (quatrocentos e noventa e urn mil e trezentos e trinta e trés reais e trinta

41

e quatro centavos). Na oportunidade, informou os valores pagos a tItulo de salário

42 familia, salário maternidade e auxilio doenca. 0 Diretor Administrativo do IPASMA
43 informou que está sempre cobrando a diferenca referente a atualizaçâo monetária, juros
44 e multa no caso de atraso nos repasses. lnforrnou que as parcelas do rnês de marco de
45 2019 dos 03 (trés) parcelamentos existentes entre o IPASMA e a Prefeitura Municipal
46 de AcreUna foram devidamente quitadas e os valores repassados sornaram R$
47

18.690,34 (dezoito mil e seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos).

48 Posteriormente, combinado entre o Diretor Administrativo do IPASMA e o Conselho
49 Curador que seria agendada urna rèunião corn o Prefeito Municipal de Acreüna, Edmar
50

Neto, para que fosse levado e explicado o resultado do cálculo atuarial, bern como

51

fosse requerida implementacâo da aliquota sugerida da parte patronal. Passada a

52 palavra para a Advogada do Conselho Curador do IPASMA, a mesma realizou o estudo
53 do Regirnento Interno deste corn os Conseiheiros presentes, ficando o mesmo para ser
54 aprovado na prôxima reunião. Por fim, o Presidente do Conselho, Juarez Alves
55 Valadão, agradeceu a presenca de todos, e nada mais a ser tratado encerrou-se a
56

reunião as 16hs:30min e eu, Monize de Oliveira Dutra, Secretária do Conselho Curador,

57 lavrei a presente Ata que apOs lida e achada em conformidade segue assinada pelos
58

presentes.
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