INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Ata da Reunião

DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Ordinária

do Conselho

de Administração

-IPREMT

do

Instituto

de

Previdência Do Servidor Municipal de Taquaritinga Nº 023/2020

Aos 17 dias do mês de dezembro
manhã, nas dependências
São Paulo, situado

com quorum

Presidência

de Gilberto

conselheiros

presentes

suficiente
assinaram

os trabalhos

(Reunião Ordinária
comunicação
financeiros

Administrativo

servidor

requereu

outubro,
julho

novembro,

e outubro

conselho e posterior
superintendência

e deliberarmos

e aprovação

de

sobre

da Ata anterior

e decisões do Instituto,

concessão

algumas informações,

maior

como repasses

de aposentadoria,

etc., seja por

3 - Pauta do Conselho

Fiscal: o

O Conselho

sendo todas sanadas em reunião.

de nenhum parcelamento

da competência

Registra-se que não houve o repasse da contribuição
novembro.

suplementar,
dezembro

do

Ademais, em relação às contribuições

ainda não houve os repasses das competências

e 13º salário de 2019, bem como abril, maio, junho,
de Investimento:

política
aprovação.

com

parecer

favorável.

Houve

a Prefeitura

ao

pela empresa

ao Instituto.

5 - Pauta Superintendência:

que comunique

Fora exposto

para o ano de 2021, formulada

que presta assessoria e consultoria

a respectiva

os

Pereira Godoi de Azevedo,

esclarecermos

de 2020. 4 - Pauta Comitê

Crédito e Mercado

com as justificativas

2 - O Conselho solicita à Superintendência

conselho a Política de Investimento
analisou

e Aparecido

e-mail, ou telefone.

ativo da competência
e alíquota

na sequência

a este Conselho as atas e questões discutidas.

até o momento.

patronais

ordinária,

os

Boschini, Célia Maria da Silva de Oliveira,

1 - Leitura

Registra-se que não houve o pagamento
novembro

a reunião

o livro de presença,

Municipal,

via whatsapp,

Conselho Fiscal trouxe

Interno. Sob a

das situações

da Prefeitura

comunicação

pelo Regimento

em pauta:

e informação

-

ao preconizado

Luis Malagutti

nº 022/2020);

da

reúnem-se

a fim de discutirmos,

apresentados

minutos

de Taquaritinga

1138 - Centro,

Vera Gibertoni

Elba Salles Homem, Adauto

Municipal

número

Favero, iniciou-se

ausência das conselheiras

os assuntos

de Previdência

a Rua General Glicério,

conselheiros

iniciaram-se

do ano de 2020, às 9 horas e trinta

do Instituto

O Comitê já

deliberação

pelo

O Conselho requer à

da falta de repasses e, caso este não

aconteça, seja comunicado
ao Ministério
Público, uma vez que a situação
financeira do instituto está comprometida
com a redução das reservas. O conselho
determina
não haverá

que se não houver o respectivo
pagamento

da folha

repasse mensal dos entes municipais

dos beneficiá rios, decisão

esta que vincula

Rua General Glicério, n? 1.138 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

superintendente.

DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

O conselho solicita a superintendente

-IPREMT

que comunique

a todos os

servidores sobre a decisão deste conselho.
Sem mais assuntos a serem tratados

deu-se por encerrada

esta

reunião às 11 horas e 00 minutos e esta ata após lida e aprovada será assinada por
todos os membros presentes, nesta data:

Gilberto Favero:

Iltv~J

Káttia Leandra de Olivei a:

Luciana Mattosinho:

Rua General Glicério, nO1.138 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000
Fone/Fax (16) 3253-2504 - Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

ATA DO CONSELHO DELlBERATIVO

DO INSTITUTO DE PREVID~NCIA

DO SERVIDOR MUNICIPAL DE

TAQUARITINGA

Dispõe

sobre

a

INVESTIMENTOS

DELIBERAÇÃO

QUANTO

A

POLíTICA

DE

PARA O EXERCíCIO DE 2021.

Na data de 17 de dezembro de 2020, ás 9 horas e 30 min, reuniram-se nas dependências

do(a) Sede do Instituto,

nesta, em atendimento ao dispostos normativos e legais, os membros do referido CONSELHO,

para a deliberação

sobre o assunto acima disposto como pauta principal da ordem do dia.

Inicialmente, com a palavra o(a) Presidente do Conselho Deliberativo, o(a) senhor(a) Gilberto Favero, informa que
após a deliberação do Comitê de Investimentos

sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos

de 2021, o(a) Gestor(a) dos Recursos, o senhor(a) disponibilizou

antecipadamente

para o exercício

aos membros do Conselho de

Deliberação via e-mail, possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e
expor suas observações. Antecedendo

as exposições, o(a) Gestor(a) dos Recursos, com no uso de suas atribuições,

apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o
momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos

das dúvidas. Encerrando as informações

preliminares o(a) senhor(a) Presidente do Conselho Deliberativo, passa a palavra para o(a) Gestor(a) dos Recursos
do RPPS, o(a) senhor(a) Gilberto Favero , onde inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da
Política de Investimentos

foi feita em conjunto com a consultoria

plataforma de investimentos disponibilizou
discussões,

questionamentos

de investimentos

contratada,

onde, através da

sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando

e esclarecimentos,

sobre o conteúdo da Política de Investimentos,

onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Explanou
as atualizações

que foram necessárias

devido as mudanças das

normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a
Meta Atuarial definida.

Após sua conclusão,

o mesmo devolveu

a palavra

para o(a) Presidente

do Conselho

Deliberativo, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da
Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos.
( ... )

Fora exposto ao Conselho

a Política de Investimento

Mercado que presta assessoria

e consultoria

Qara o ano de 2021, formulada

pela empresa

Crédito e

ao Instituto, O Comitê já analisou a respectiva política com parecer

~~I

~

(...
)

\]l

Fechado o período das discussões, fica deliberado pela:
Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2021 proposta pelo Comitê de Investimentos, após
a exposição dos membros do colegiado e suas considerações .
. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião as
11 horas, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Gilberto Favero:

~

Katia Leandra de Oliveí

Luciana Mattosinho:

