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Lista de presença da terceira reunião do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), realizado aos 17 
(dezessete) dias do mês de abril do corrente ano, na sala de reuniões da sede do IPMAT, digo, 
da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. O assunto em pauta: Prestação de contas 
referente ao primeiro bimestre de 2018 (dois mil e dezoito). Amarildo Batista França, Atemildo 
Dias dos Santos, 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, Maria Silvana Buzato, Michelle Goinski, Paulo Cesar dos 
Santos Cardoso, Vanderlei José Giaretta, Carlos Roberto Zilli. 
Ata da terceira reunião do Conselho Municipal de Administração e Previdência, Conselho Fiscal 
e Conselho Diretor e Comitê de Investimentos do IPMAT, aos 17 (dezessete) dias do mês de 
abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 (quatorze) horas, na sala de reuniões da sede 
da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, Almirante Tamandaré, Paraná. Salientamos 
a presença do Senhor Controlador deste Município, Carlos Roberto Zilli. A Senhora Diretora 
Presidente, Maria Silvana Buzato, abriu a reunião explanando o assunto em pauta – prestação 
de contas referente ao primeiro bimestre do ano de 2018 (dois mil e dezoito). No primeiro 
bimestre deste ano verificamos a arrecadação referente a cotas, taxa administrativa e 
parcelamentos, teve um total de R$ 1.338.682,79 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil 
seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos). Em investimentos obtivemos um 
retorno de 2,59% (dois vírgula cinquenta e nove por cento) em janeiro e 0,50% (zero vírgula 
cinquenta por cento) em fevereiro. As despesas do instituto vem aumentando a cada ano, 
devido as novas necessidades que vão surgindo no decorrer das inovações. Verificamos que a 
taxa administrativa recebida atualmente, não está comportando todas as despesas que o 
Instituto tem. Arrecadamos um montante de R$ 83.342,51 (oitenta e três mil trezentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) de taxa administrativa, mas utilizamos um 
montante de R$ 114.402,86 (cento e quatorze mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis 
centavos), ficando um déficit de R$ 31.060,35 (trinta e um mil e sessenta reais e trinta e cinco 
centavos) no primeiro bimestre, que está sendo suprido da reserva acumulada de exercícios 
anteriores.  Também observou-se um aumento significativo de benefícios concedidos, o que 
tem aumentado consideravelmente as despesas pagas com recursos previdenciários. 
Arrecadamos um montante de R$ 1.238.213,86 (um milhão duzentos e trinta e oito mil 
duzentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e utilizamos o montante de R$ 1.846.577,85 
(um milhão oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos). Em apenas um ano passamos de 512 (quinhentos e doze) beneficiários para 565 
(quinhentos e sessenta e cinco), e a cada dia este número aumenta. Referente a 
Investimentos, o cenário econômico apresentado pela consultoria Crédito & Mercado, indicou 
que os fundos atrelados aos índices CDI, IRF-M1 e IMA B-5+ não apresentariam boa 
performance. Assim, em reuniões, digo, reunião com o Comitê de Investimentos e análise de 
novos fundos, optou-se por buscar aplicar em novos fundos. Aderimos a fundos onde a 
dinâmica é buscar a melhor a rentabilidade, como o fundo Caixa Gestão Estratégica. Esta 
movimentação acabou afetando a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2018 (dois 
mil e dezoito). Nossa Política foi aprovada permitindo até 30% (trinta por cento) de alocação 
no Art. 7º. Inc. 4º, Alínea “a”. Como o fundo Caixa Gestão Estratégica enquadra-se neste 
artigo, o Instituto ficou desenquadrado da Política com 5,21% (cinco vírgula vinte e um por 
cento) a mais do que o aprovado. Diante do exposto, solicitamos a autorização destes 
Conselhos para alterar o limite máximo de investimentos no art. 7º Inc 4º Alínea “a” para 40% 
(quarenta por cento). A Senhora diretora presidente, perguntou aos presentes se aprovavam 
as contas apresentadas e a alteração na Política de Investimentos, sendo aprovada por todos. 
Após esta aprovação e sem mais assuntos a serem tratados, 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. 


