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Lista de presença da quarta reunião do Conselho Municipal de Administração e Previdência, Conselho 
Fiscal e Conselho Diretor, e Comitê de Investimentos, do exercício de dois mil e dezenove, realizado 
no dia oito do mês de agosto do corrente ano, na ASSEMAT. O assunto em pauta: Prestação de contas 
do 3º bimestre do exercício de 2019, Capacitação: Analise de Investimentos e Cenário Econômico, 
demais assuntos pertinentes.   
Amarildo Batista França, Atemildo Dias dos Santos, Carlos Roberto Zilli, Claudeci Aparecido Rodrigues, 
Deise Pereira Santos Carvalho, Anderson Wiens, Ernesto Antônio Rossi, Fabio Augusto da Silva, 
Francisco de Assis de Almeida Pereira, José Carlos Cesario Pereira, Lucimari da Luz Perussi Nicolotte, 
Luiz Carlos Teixeira da Luz, Mari Lucia Perussi, Maria Inês Tomacheski, Mario Roberto Gurgel, Maria 
Silvana Buzato, Michelle Goinski, Paulo Cesar dos Santos Cardoso, Vanderlei José Giaretta. 
Ata da quarta reunião do Conselho Municipal de Administração e Previdência, Conselho Fiscal e 
Conselho Diretor do IPMAT juntamente com o Comitê de Investimentos, no dia oito do mês de agosto 
do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, na ASSEMAT, sito à Rua Antonio Batista de Siqueira, 
622, Vila Santa Terezinha, Almirante Tamandaré, Paraná. A Senhora Diretora Presidente, Maria 
Silvana Buzato, abriu a reunião explanando os assuntos em pauta. Primeiramente, o Sr contador do 
Instituto, Anderson Wiens, explanará sobre a prestação de contas do 3º Bimestre de 2019. Iniciou-se 
demonstrando as receitas arrecadadas no bimestre. Arrecadamos um montante de R$ 11.797.860,36 
(onze milhões setecentos e noventa e sete mil oitocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) 
que incluem Cota Patronal – R$ 10.159,84 (dez mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro 
centavos), Cota Servidor – R$ 735.786,39 (setecentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e seis 
reais e trinta e nove centavos), Taxa Administrativa – R$ 65.972,10 (sessenta e cinco mil novecentos 
e setenta e dois reais e dez centavos), Parcelamentos – R$ 1.029.906,39 (um milhão vinte e nove mil 
novecentos e seis reais e trinta e nove centavos), Aportes – R$ 435.555,56 (quatrocentos e trinta e 
cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), Compensação 
Previdenciária – R$ 91.124,74 (noventa e um mil cento e vinte e quatro reais e setenta e quatro 
centavos) e Rendimento de aplicações financeiras – R$ 9.429.355,34 (nove milhões quatrocentos e 
vinte e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Referente as despesas 
administrativas, despendemos um montante de R$ 115.308,99 (cento e quinze mil trezentos e oito 
reais e noventa e nove centavos), tendo um déficit de R$ 49.366,89 (quarenta e nove mil trezentos e 
sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), que esta sendo sanado com reserva administrativa 
que o IPMAT conseguiu ter durante os anos passados. A folha de aposentados e pensionistas totalizou 
um montante de R$ 2.996.442,49 (dois milhões novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e 
quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 2.598.321,01 (dois milhões quinhentos 
e noventa e oito mil trezentos e vinte e um reais e um centavo) para aposentados, R$ 395.572,16 
(trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) para 
pensionistas e despesas com tarifas bancárias totalizaram R$ 2.549,32 (dois mil quinhentos e 
quarenta e nove reais e trinta e dois centavos). Hoje são 540 aposentados e 116 pensionistas. Temos 
um déficit de R$ 785.034,31 (setecentos e oitenta e cinco mil trinta e quatro reais e trinta e um 
centavos), referente ao valor arrecadado de recursos previdenciários e os gastos com os mesmos.  O 
Sr Anderson e a Sra Silvana colocaram que, apesar de nossa consultoria financeira nos orientar a 
alocarmos em alguns mais conservadores ue devemos alocar em fundos do tipo gestão duration, 
IRFM, IRFM 1 e sair dos fundos tipo IMA, nós continuamos alocando nos fundos tipo IMA-B, IMA-B5 
e IMA-B5+, que tem mostrado melhor rentabilidade comparado com o indicado pela consultoria, 
estes apresentam maior rentabilidade atualmente e por isso ultrapassamos a meta atuarial com 
segurança da renda fixa. A Diretora Presidente, Maria Silvana Buzato, perguntou se todos os 
presentes aprovavam a prestação de contas e todos estão de acordo. Após a prestação de contas, a 
Srº Samanta da empresa Credito e Mercado iniciou a capacitação citada. Apresentou-se aos presentes 
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e iniciou a explanação. Ressaltou a importância de uma boa analise dos investimentos que o IPMAT 
possui, de uma analise do mercado nacional e internacional e como identificar os fundos que 
apresentam boa rentabilidade. Deve-se ter uma atenção a Resolução 3922 e suas alterações, sempre; 
Lei 9717; Portaria 519/11 e as Notas Técnicas. Ressaltou a importância do credenciamento das 
Administradoras, Gestoras e dos fundos, devendo ser realizada análise pelo Comitê de Investimentos. 
Explanou sobre os tipos de fundos, como verificar e analisar os fundos, o que deve ser observado – 
rentabilidade, liquidez, risco -, contexto histórico, risco x retorno.  
A Diretora Presidente, Maria Silvana Buzato, perguntou se possuíam dúvidas e sem nenhuma e todos 
os assuntos sanados, a reunião foi encerrada pela Diretora Presidente do IPMAT, senhora Maria 
Silvana Buzato, determinando que fosse lavrada a presente ata e, após lida e aprovada, vai assinada 
por mim, Michelle Goinski, secretaria ad hoc e pela Diretora Presidente Senhora Maria Silvana Buzato. 
 
 
 


