
 

 

ATA Nº. 002 

Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 08h e 00min, na sede do Instituto 
de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, sita Avenida Ariosto da Riva, 3.117 – Centro, nesta 
cidade de Alta Floresta – MT, reuniram-se os membros Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, em Reunião Ordinária, presidida pelo Sr. Valmir Guedes Pereira e 
secretariada por mim, Bruna Patrícia de Lara, para tratar da seguinte ordem do dia:  
 

1. Relatório de Investimentos 001-2021; 
2. Definição dos Aportes de Recursos.  

 
Compareceram: Diretor Executivo Valmir Guedes Pereira, Roberto De Carli, Joel Batista da Silva e Kleber Z. G. 
Coutinho 
Ausente: Vanessa B. dos Santos. 
 

O Diretor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou para o primeiro item em pauta 
“Relatório de Investimentos 001/2021” onde consta que enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de ‐0,37% 
a.a., a Meta Atuarial Acumulada no mesmo período é de 0,69%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma 
rentabilidade de -34,66% da Meta Atuarial. O Diretor apresentou aos membros do Comitê, a necessidade da 
formação das provisões para pagamento de aposentadorias, que constam no PAI 2021, e que após análise dos 
rendimentos dos investimentos, constatou-se que os fundos IMA B5, apresentaram ganhos de R$ 4.437.209,69 e R$ 
2.939.918,39, no Banco do Brasil e Caixa Econômica respectivamente, propondo o resgate destes ganhos e a 
realocação em fundos IRF M1, para formação da provisão, sendo aprovado pelos membros do conselho. Com 
relação ao aporte mensal, foi sugerido a transferência de R$ 82.449,15, para contas de Taxa de Administração, valor 
que faltava para completar a taxa para 2021, e o restante, fosse direcionado para os fundos de Provisão de 
Aposentadoria, sendo aprovado por todos. Com relação a formação de reservas, aprovada pelo Conselho Curador, 
foi decidido também os resgates das aplicações de contas de Taxa Administrativa, pelo saldo de 31/12/2020, para a 
formação das reservas. Nada mais havendo a tratar, o Diretor encerrou a reunião às 09h e 10 min, agradecendo a 
disponibilidade de todos e para constar, eu, Bruna Patrícia de Lara, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, 
será assinada por mim e pelos presentes. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 
__________________________ 

Valmir Guedes Pereira 
Diretor Executivo 

 
_______________________ 

Roberto De Carli 
Membro do Comitê 

 
______________________ 

Joel Batista da Silva 
Membro do Comitê 

 
 
 

_______________________ 
Kleber Z. G. Coutinho 
Membro do Comitê 

 
 

_______________________ 
Bruna Patrícia de Lara 

Assistente Administrativo 
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