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Ata 02/2019 

 Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 16 horas, nas dependências do 

Auditório da Secretaria de Saúde, reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva, Conselho 

Fiscal, Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos do Ipesmuc. Após constatar o 

quórum  estabelecido no Estatuto, o Sr. Carlos Roberto Vezaro declarou regularmente instalada 

a Reunião e dando atendimento a ordem do dia, passou a explanar sobre mudanças nas 

aplicações financeiras dos recursos disponíveis no Ipesmuc; conforme Resolução do Conselho 

Monetário Nacional – CMN nº 4.695, aprovada em 27 de novembro de 2018, ficou estabelecido 

que a aplicação máxima em um mesmo Fundo de Investimento será de 20% sobre o total dos 

recursos disponíveis no RPPS. Diante disso o Ipesmuc efetuou alterações nas aplicações em 

alguns Fundos de Investimentos que encontram-se no limite estipulado e que encontram-se 

aplicados no Banco do Brasil; existe uma concentração maior dos recursos disponíveis 

aplicados no Banco do Brasil, com 67,69%, sendo o restante de 32,31% alocados na Caixa 

Econômica Federal, sendo que foi diminuído essa diferença com a transferência de recursos de 

uma instituição para a outra em torno de R$ 5.000.000,00, para proporcionar uma situação mais 

equilibrada.   Ficando dessa maneira, cinco Fundos no Banco do Brasil e cinco Fundos na Caixa 

Econômica. Na sequência, a Sra. Marisa Lemos Guetten Maciel, Diretora do Instituto, fez uma 

breve prestação de contas do período de primeiro de março de dois mil e dezoito a vinte e oito 

de fevereiro de dois mil e dezenove: nesse período, entre aposentados e pensionistas dos Planos 

Financeiro e Previdenciário, trinta e um novos beneficiários. Entre Inativos e Pensionistas da 

Prefeitura, um total de dezenove beneficiários mantidos pelo Tesouro. Aposentado Plano 

Financeiro, duzentos e setenta e oito beneficiários; Aposentado Legislativo do Plano Financeiro, 

dois. Pensionista Legislativo do Plano Financeiro, um beneficiário; Pensionista Executivo do 

Plano Financeiro, sessenta e nove beneficiários; Aposentado do Plano Previdenciário, sessenta 

beneficiários e Pensionistas do Plano Previdenciário, vinte e oito beneficiários, num total geral 

de quatrocentos e cinquenta e sete beneficiários. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

encerrada a reunião ficando marcada uma nova reunião conforme o cronograma do regimento 

interno do Instituto de Previdência Própria dos Servidores Municipais de Curitibanos. Eu, 

Valmir Venturi, encerro a presente ata que após lida e aprovada segue assinada.  

Curitibanos/SC, 30 de abril de 2019. 

 

 


