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ATA N° 07/2015

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS
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Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze às 16hs30min (dezesseis horas e

trinta minutos), na sede do FPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no

CNPJ sob o nO09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nO3717, Centro Cívico na cidade de

Umuarama - PR, foi realizada a Reunião Extraordinària do Comitê de Investimentos, conforme

Portaria MPS N° 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS N" 519 de 24/08/2011, que foi

presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, e secretariada pelo

membro a Sra. Francielle Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), estavam

presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte

(Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de

Contabilidade), Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). Iniciou-se a pauta da reunião com a

Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta, referente ao

resgate para Folha de Pagamento de Adiantamento do 13° Salário dos inativos referente ao mês de

06/2015, sendo o valor total líquido da folha de R$ 647.183,36 (Seiscentos e quarenta c sete mil, cento

e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), o qual será repassado pelo Ente para pagamento desta

folha o valor referente ao aporte mensal, sendo um total de R$ 631.302,02 (Seiscentos e trinta e um

mil, trezentos e dois reais e dois centavos), e a complementação para a folha foi definido pelos

membros que será resgatado do Fundo de Investimento: FI CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF -

CNPJ: 10.740.670/0001-06 o valor de R$ 15.88\ ,34 (Quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais e

trinta e quatro centavos). Em seguida, a Sra. Denise Constante da Silva Freitas informou que o Banco

ÁQU1LLA (de São Paulo) solicitou o Edital de Credenciamento das Instituições Financeiras, e o

Banco ITAÚ também entrou em contato solicitando este Edital, desta forma todos os membros

., presentes concordaram em enviar o citado Edital para que os interessados encaminhem os documentos
••••••••

para análise do Comitê de Investimentos. Sendo assim, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião

do Comitê de Investimentos ficará agendada para o dia 02/07/2015 (dois de julho de dois mil e

quinze), às 10:00hs (dez horas). Eu Francielle Cristina dos Santos Zamberlan, secretária, lavrei a
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ATA N° 06/2015

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos),
na sede do FPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o nO
09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nO3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama-
PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS N° 170 de
25/04/2012, que altera a Portaria MPS N" 519 de 24/08/2011, que foi presidida pela Administradora
do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, e secretariada pelo membro a Sra. Francielle
Cristina dos Santos Zamberlan (Assistente Administrativo), estavam presentes a reunião os membros
Anderson Martins Rocha (Contador), Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires
(Analista de Contabilidade), Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade) e André Cristiano Duarte
(Analista de Contabilidade), com a ausência apenas da Sra. Maria Aparecida de Souza Cunha
(Tesoureira), pelo motivo de estar participando de outra reunião no mesmo horário. Iniciou-se a pauta
da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da pauta
que foram os resultados obtidos pelo FPMU nos Fundos de investimentos, de um total de todas as
aplicações em renda fixa do mês de Maio/20 15 que foram de R$ 23.192.902,24 (Vinte e três milhões,
cento.e noventa e dois mil, novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos), os quais atingiram
Rendimentos Positivos no mês OS/2015 entre todas as aplicações fixas de R$ 453.376,81 (quatrocentos
e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos). Quanto aos rendimentos
negativos no mês OS/2015 atingiu o valor total de R$ 34.426,22 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e vinte e dois centavos). Em seguida, os membros do Comitê definiram de qual fundo
deverá ser resgatado para Folha de Pagamento dos 578 inativos referente ao mês de OS/2015, sendo o
valor total líquido para depósito de conta corrente de R$ 1.087.524,21 (Um milhão e oitenta e sete mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), será resgatado do Fundo de investimento: FI
CAIXA FI BRASIL IRF - Ml TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06. Em seguida, ficou estabelecido
pelos membros presentes, que todos os repasses feitos pelo Ente serão divididos nos seguintes fundos
e percentuais para aplicação: 30% (trinta por cento): CAIXA FI BRASlL TÍTULOS PÚBLlCOS RF
- CNPJ do FI 05.164.356/0001-84; 20% (vinte por cento): CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF-
CNPJ: 10.740.670/0001-06; 10% (dez por cento): BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ:
13.322.205/0001-35; e 40% (quarenta por cento): CAIXA FI BRASlL IMA-B TlT PUBL RF L-
CNPJ: 10.740.658/0001-93. Desta forma mantém um nível de rentabilidade de forma diversificada
para a busca de segurança para a carteira de acordo com cada perfil. Sendo assim, encerra-se a pauta
do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada posteriormente no inicio do
próximo mês. Eu Francielle Cristina dos Santos, secretária, lavrei a presente Ata que deverá ser
assinada por mim e todos demais membros presentes.
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