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ATA N" 03/2017. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois iiiil e dezessete. ás nove horas e trinta minutos. no

Gabinete do Institut '. de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ivliguelopolis.

reuniu-se em sessão ordinária. o Consuliro de Administração do Instituto, com a presença dos

seguintes membros titulares: Helton Luiz Meneses de Souza. Ana Paula Bofi, José Pauio Tosta

Barbosa. Roselito Barbosa Gonçalves e Adibi Natalina Abrahão. Registrou-se as ausências das

conselheiras Sihana de Paula Gambi e Edna Pereira Gabalde Barbosa. Solicitando a conselheira

Ana Paula Bofi que secretariasse a presente. Esteve presente também o Presidente do Comitê de

Investimentos. senhor Reinaidu Jorge Nicolino. a convite do Presidente do Conselho. Havendo

número legal para a realização da sessão o Presidente distribuiu cópia da ata da reunião anterior.

dispensando sua leitura nos termos do § 1 3 do Art. II do Reg imento interno. Expediente: A pedido

cia Diretoria ExecutiN a, o Presidente apresentou aos Loi,sciheiros o Cálculo Atuarial 2017 para

apreciação e inclusão na pauta do dia. Passando para a pauta do dia: item 1: Apreciação das Atas

5' e 6/2017 da Sessão Ordinária do Comité de Investimentos. O senho] Presidente solicitou a

secretária que proced:sse a leitura das atas. Zi sequem:ia. convidou o Senhor Reina Ido que fez

suas considerações mostrando a variação do cenário econõmieo e a importancia de manter os

gestores. administraci.lres e custodiantes. bem como as realocações propostas. Não havendo

inenhum questiouam,.. ,o ,_, sciihor pre:,:dente rp,:: . em Notação a aproN4i10 das Atas. Em votação
V I'

nominal. realizada a k..hantada dos presentes_ os membros do Conselho pronunciaram-se favorável. ui'

declarando, assim. aprovadas pelo presidente. item 2: Pagamento antecipado de gratificação

nata/int-1_ Feito a leitura dos requerib:entos R .. l..1 ., e,retárizi. ficou apro\ado por unanimidade dos

Conselheiros. autorização para pagamento proporcionai a todos requerentes. item 3: Avaliação do

Relatório Analítico dos Investimentos do I' Trimestre de 2017. O Presidente do Conselho

apresentou aus pre ,.entes, doel: : -. ,... v .. , çrdraiL1,-, ,::., •-:.• •.. % •..,..: • _ditoeincreado.com.br, formalizado

pela "Crédito à: Mercado Consultoria em Investimentos', esclarecendo que o relatório atende a

Portaria MPS n° 519..201i. e que trata de Relatório de Análise, Enquadramentos. Rentabilidade e

Risco das aplicações .1nanL:eit-as d,. 1[P-:ir_ut,-). Constatou-se ITO mesmo que as aplicações estão de

acordo com a as nolmas pertinentes e previstas na Política de Investimentos de 2017. EsC 1 ,

uiocatias 100 % no -.._• guiiiiclito Renda Fixa, administrados por: BB Gestão de Recursos DTVM

; . • .._ Fel Ft:• lera! 4 rentabilidade da carteira nesse período ficou em

4.38%. enquanto a Heia atuarial foi de 2.42%_ Decorre que no período a meta atuarial foi
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Je: . 1[11ise dc Coneiheiros, foi cousid;.!rado denim da normalidade,

sendo aprovado peIa !otalidade do C_olegiado. litern A .preciac -ao dos  baiancetes dos rneses do

iaudio, fevereiro, m. • . co e abril de 201 'L c.orn o respectiVo  . -'recer do Conselho Fiscal. Foram

.1 y! L'Sv.111:11.1 ..1 . 	• '11- .• [he • ; .:i Tias da reccita da dcspesa, cmpenhos, boletins de

caixa extratos. com respecti\• . o parecer do Conselho fiscal. Ap6s analise. colocados ern vota0o

pelo presidente do co :selho. foram aprovados pela totalidale dos Conselheiros presentes. item 5.

Ca 1.4:- milb .io :las Se---es Ordimiria. N do Conselho para o restante do Exereieio de 2017: 

Colocada a rnali:-Tin cfn discussão. num consenso ceral. ticou estabelecido que as sessaes ordir.aria5

sio inensais.1441...rc:ira quarta-fe.ira cio mts, send() feriado, sera antecipada. conforme CalenCiario

;ntearanie apresente. con TifCiO as nove 1:oros e trinta rninutos na Sede do

sendo perrni:ida a presuca de outras pessoas qttando convidadas pelo Consel!lo. podendo

:r-Ines tranquk:ada a ;Jalavra sempre qu. onsedc julaC relevante: podendo ser realizadas em

outro dia Crtil da semz-:Ira nu ourra horn_ on tr canceladas e ne.istir matéria para conhecimento c

deliberacao do Conseiho. mediante previa comunicac5o da Presid6ncia. item 5. Caleulo Atuarial:

2hUu lic.44hurna conhecimento 1imitado,

nela anro\acão. Deixando-e n palavra os senhores conseiheiros par unanimidadc.

decidiram reinterar a prestaçlo de contas pela Diretoiia Executiva qiianto ao recolhimento (las

cy.nlribL4oes rti21a filUfihOPiO. retarcf.mcio - se a cr.. posto

Ata (12/2017. No in ..)ndo nada mak a tratar in 1o. o Sr Presidenie declarou cocerrados os

rbt.trabalhos as onze hor e quinze min C. r Ana pauto Bon . secru tari ii. i tivre. i a

oor iodos

tia
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CALENDÁRIO 2017 DAS SESSCIES ORDINMIlAS DO

CONSEL110 ADMIN1STRATIVO DO IPSP.A1:,1- Gestão 2017/2018

Caiendario para 0 .stunte ,: xereicio 6, 21)17 Jas Sess3es Ordinarias do Conselho

Administrativo do IPSPMM - Institut° de Previdéneia dos Servidores Publicos do

Municipio de Miv.-uelöpolis aprovado na Sesstio Ordina.ria de 19/07/2017. nos termos do

artigo 9" do Rezr imento Intern°.

Dia T me5

quanta-feira 16 AGOSTO

quanta-feira SETEIMBRO

quanta-fern OUTUBRO

trerça-feira 14 NOVEMBRO

quanta-feira 20 DEZEMBRO

0 horario pam inicio das reuniOes senA as 9:30 horas. na  stde do instituto. con forme

dispoAo no artigo 8 do Regiment Intern°.

Miguelópolis. 19 de +Lao de 2(I7.
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