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ATA NONA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Lista de presença da nona reunião do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), realizado aos 

20 (vinte) dias do mês de novembro do corrente ano, na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré. O assunto em pauta: Prestação de contas do quinto 

bimestre e aportes.  

Amarildo Batista França, Anderson Wiens, Andressa da Cruz, Atemildo Dias dos Santos, 

Carlos Roberto Zilli, Claudeci Aparecido Rodrigues, Deise Pereira Santos Carvalho, 

Ernesto Antônio Rossi, Fabio Augusto da Silva, Hermes Ribeiro, José Carlos Cesário 

Pereira, Lucimari da Luz Perussi Nicolotte, Luiz Carlos Teixeira da Luz, Mari Lucia 

Perussi, Maria Inês Tomacheski, Maria Silvana Buzato, Michelle Goinski, Paulo Cesar dos 

Santos Cardoso, Sandra Maria Cumim Ferro, Vanderlei José Giaretta. 

Ata da nona reunião do Comitê de Investimentos do IPMAT, no ano de 2018 (dois mil e 

dezoito), aos 20 (vinte) dias do mês de novembro, às 14:00 (quatorze horas). A reunião 

iniciou-se com a Diretora Presidente explanando a pauta da reunião e passando a palavra 

ao Sr. Anderson Wiens para apresentar e explanar sobre a prestação de contas do quinto 

bimestre. As arrecadações não estão suprindo as despesas que o Instituto tem no momento, 

sendo que permanecemos com déficit todos os meses. Em relação ao pagamento de 

despesas com a APIMEC – certificação CGRPPS, obtivemos parecer favorável pelo TCE 

PR para pagamento da mesma, já que as NFs e boletos não são emitidos em nome do 

Instituto e sim dos membros dos conselhos que devem ser certificados para poderem atuar 

no Comitê de Investimentos e Conselhos do IPMAT. Também está previsto no regimento 

que as despesas de certificação ficam a cargo do Instituto. Referente ao Plano de Custeio, 

aprovado pelos Conselheiros e Membros do Comitê, estará sendo publicado no decorrer 

desta semana em diário oficial e após sua publicação deve ser encaminhado ao Ministério 

da Fazenda – Secretaria de Previdência Social para adequação das novas alíquotas. 

Referente a carteira de investimentos, concordamos em manter as alocações adotadas no 

decorrer do período. Após estas explanações, a Diretora Presidente perguntou a todos se há 

dúvidas quanto aos assuntos explanados. Sem mais assuntos a serem tratados, perguntou se 

todos os participantes aprovavam a prestação de contas. Todos os participantes aprovaram 

e estão de acordo com o explanado. Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi 

encerrada. A Srª Presidente, Maria Silvana Buzato, determinou que fosse lavrada a 

presente ata e após lida e aprovada vai assinada por mim, Michelle Goinski, secretária ad 

hoc e pela Diretora Presidente Srª Maria Silvana Buzato.   

 

 


