Ata da 3ª Reunião do Comitê de Investimento – IPREMAR - 2017
Aos doze dias do mês de abril do ano de dois e dezessete, às oito horas e trinta
minutos, nas dependências da Sede do IPREMAR, sito à Rua Bom Jesus nº 225,
Bairro Centro, neste Município, foi realizada a reunião Ordinária do Comitê de
Investimentos do IPREMAR. Estiveram presentes: Mari Terezinha Gomes,
Claudiney Sprotte Pires, o Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios,
Senhor Rubéns Correa Soares Filho, e a Diretora Executiva senhorita Sheila
Cristina Anacleto. Os assuntos tratados foram os seguintes: Aprovação dos das
Aplicações e Resgates efetuadas até a presente data; Alteração da responsável
pela gestão dos recursos; Aplicação dos Recursos repassados em abril referente à
folha de pagamento do mês de março da Prefeitura, Câmara, Aluguéis,
Compensação, Aporte, Parcelamentos, etc.; Apresentação de um Sistema para
Controle dos Investimentos (FAHM Consultoria). Após analisar o enquadramento
dos fundos de investimentos disponíveis para aplicação, foi decidida a aplicação
dos recursos em 03 Fundos, discriminados da seguinte forma:

Os



BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP – R$ 216.000,00



BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 – R$ 217.000,00



CAIXA BRASIL IMA-B 5 Títulos Públicos FI RF LP – R$ 210.000,00

valores

restantes

ficarão

disponíveis

para

pagamentos

de

despesas

Administrativas, e após os pagamentos, caso haja saldo disponível, fica a cargo da
Diretoria a alocação destes valores.
A Diretoria permanece autorizada a realizar as aplicações e resgates, em fundos
de investimentos já autorizados, sem necessidade de convocar imediatamente o
Comitê de Investimentos, desde que obedecidas a Política de Investimentos, a
Legislação em vigor, e devidamente registradas no formulário APR - Autorização de
Aplicação e Resgate. Por obter a certificação necessária (CPA10) e para cumprir o
aprovado na ATA da 1ª Reunião dos Conselhos (17/01/2017), e conforme a Política de

Investimentos, a Diretora Executiva senhorita Sheila Cristina Anacleto passa a ser a Gestora
responsável pela aplicação dos recursos do IPREMAR.
Sem mais para o momento, a Diretora Executiva deu por encerrada a reunião com a
lavratura da ata que após lida e aprovada, vai assinada pela Diretora Executiva,
Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios, e pelos membros do Comitê.
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