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ATA N° 04/2017.

CONSELHO DE ADMINISTRACÃO

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às treze horas, no Gabinete do

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, reuniu-se em

sessão ordinária. o Conselho de Administração do Instituto. com a presença dos seguintes membros

titulares: Helton Luiz Meneses de Souza, José Pauto Tosta Barbosa, Edna Pereira Gaba Ide Barbosa,

Adibi Natalina Abrahão. Silvana de Paula Gambi e Roselito Barbosa Gonçalves. Registrou-se a

ausência da conselheira Ana Paula Bofi, que justificou compromisso laborai. Havendo número

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

dispensando sua leitura nos termos do § 1 0 do Art. II do Regimento Interno. Passando para a pauta

do dia: Item 1: Apreciação da Ata da 7' Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos. O senhor

Presidente solicitou a secretária que procedesse a leitura das atas. Não havendo ncnhum. .

questionamento o senhor presidente pôs em votação a aprovação das Atas. Em votação nominal,

realizada a chamada dos presentes, os membros do Conselho pronunciaram-se favorável,

declarando, assim, aprovadas pelo presidente. Item 2: Pagamento antecipado de ratificação

natalina. Feito a leitura dos requerimentos pela secretária, ficou aprovado por unanimidade dos

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

Relatório Analítico dos Investimentos do 2° Trimestre - 1° Semestre de 2017. O Presidente

do Conselho apresentou aos presentes, documento extraído do site

www.creditoemercado.com.br . formalizado pela "Crédito & Mercado Consultoria em

Investimentos", esclarecendo que o relatório atende a Portaria MPS n° 519/2011, e que

trata de Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco das aplicações

financeiras do Instituto. Constatou-se no mesmo que as aplicações estão de acordo com a

as normas pertinentes e previstas na Política de Investimentos de 2017. Estão alocadas 100

% no seguimento Renda Fixa, administrados por: 13B Gestão de Recursos DTVM

(58.34%) e Caixa Econômica Federal (41.66%). A rentabilidade da carteira nesse períodc-7

ficou em 5,51%, enquanto a meta atuarial foi de 4,11%. No período a meta atuarial foi

cumprida. Diante da análise dos Conselheiros, o Relatório foi considerado dentro da

normalidade, sendo aprovado pela totalidade do Colegiado. item 4: Apreciação dos
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balancetes dos meses de maio e iunho de 2017, corn o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Foram apresentadas aos conselheiros, cópias dos balancetes da receita e da despesa, empenhos,

bolet ins de caixa, extratos, corn o respectivo parecer do Conselho fiscal. Apos analise, colocados

em votaçO.o pelo presidente do conselho, foram aprovados pela totalidade dos Conselheiros

presentes. Não havendo nada mais a tratar na reuniEto, o Sr Presidente declarou encerrados os

trabalhos as 13h:55m. Silvana de Paula Gambi, secretária, lavrei a presente

ata, que aposlida e achada conform ai assinada por todos presentes.
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