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ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AMINISTRAÇÃ0/2021. 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um , 
às lSh : OOm, reuniram- se na sede do IPSPMM , em primeira chamada , em 
sessão ordinária , Alessandro Bárbaro Barbosa , Presidente , Cássia 
Cristina Peixoto M. Dias , Secretária , Luciane de Frei tas Moises 
Urias , Lázaro de Carvalho Rodrigues , Vera Lucia da Silva Nicolino . 
Ausente Ângela Maria Fernandez Canal . Havendo número legal para 
realização da sessão o Presidente leu em voz alta a Ata da reunião 
anterior . Passando para a pauta do dia : 1) Análise da Ata e do 
Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas do IPSPMM referente a o 
Exercicio de 2020 . Aos Conselheiros foi permitido o acesso a Ata da 
la Sessão Extraordinária do ::::onselho Fi scal , onde puderam constatar 
que os Conselheiros Fiscais analisaram as contas do IPSPMM referente 
ao exercício de 2 . 020 e emitiram Parecer Favorável a aprovação das 
contas . Ante o Parecer manifestado pelo Conselho Fiscal , os 
Conselheiros por unanimidade aprovam as contas do IPSPMM referente ao 
exercício de 2 . 020 . 2) Análise das Atas da 2 a e 3 a Sessão do Comitê 
de Invest~entos. Aos Conselheiros foi permitido o acesso a Ata da 2a 
e 3a Sessão Ordinária do Comitê de Investimento . Em especial na Ata 
da 3 a Sessão percebe preocupação do Comi tê com o retorno (%) dos 
investimentos e cumprimento da meta atuarial . Após análise os 
Conselheiros deliber a ram por unanimidade em aprová- las , aguardando- se 
parecer da empresa Crédito e Mercado e guardando atenção para o 
retorno dos investimentos para dos próximos dois meses . 3 ) Reanáli se 
do item " 3) " da Ata da l a Sessão Ordinária do Conselho . Em relação ao 
pagamento do Convênio Compensação Previdenciária entre o Regime 
Gera l (INSS) e o Regime Pr óprio (IPSPMM) , após informação da 
Diretora- Pr esidente e do corpo técnico do IPSPMM , de que foram 
encaminhados e - mails a Procuradoria do IPSPMM para emissão de 
Parecer sobre o Ofício n° . 16/2021 IPSPMM , cujos documentos 
fazem parte da presente Ata , delibera o Conselho , por unanimidade , 
em aguardar o Pare cer escri to da Procuradoria do IPSPMM . 4 ) 
Apresentadas as APRs de n° . 001/2021 a 021/2021 , as mesmas foram 
aprovadas por unanimi dade pelos Conselheiros . Ninguém mais dispondo 
da palavra , os trabalhos foram às 17h : OOm, sendo a 
p r esente ATA lavrada por mim, (Cássia Cristina Peixoto 
M. Dias) , e assinada pelos Conselheiro 
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