Ata da 1ª Reunião do Comitê de Investimento – IPREMAR - 2018
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas,
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: Dilma Alexandre, Mari Terezinha
Gomes, Claudiney Sprotte Pires, o Diretor Administrativo Financeiro e de
Benefícios, Senhor Rubens Correa Soares Filho, e a Diretora Executiva senhorita
Sheila Cristina Anacleto. Os assuntos tratados foram os seguintes: Aprovação das
Aplicações e Resgates efetuados até a presente data; Aplicação dos Recursos
repassados em Janeiro/2018 referente à folha de pagamento do mês de Dezembro
e 13º Salário/2017 da Prefeitura, Câmara, valor dos Aluguéis, Compensação
Previdenciária,

Aporte,

Parcelamentos,

etc.

Após

analisar

os

fundos

de

investimentos disponíveis para aplicação, o cenário econômico e político, em especial
a votação ou não da reforma da Previdência e o julgamento do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, questões estas que tem influenciado diretamente no mercado
financeiro causando instabilidade, e muitas vezes rendimento negativo, o comitê de
investimentos decidiu aplicar os novos recursos no Fundo de Investimento
Previdenciário IRFM-1 da conta 6347-9 do Banco do Brasil, sendo que valor
correspondente à taxa de Administração será aplicado no mesmo Fundo, porém na
conta destinada a ela (6329-0). Caso julgar necessário o Comitê se reunirá
extraordinariamente para realocar estes recursos.
As demais movimentações de aplicação e resgate, como de praxe, ficam a cargo da
Diretoria, conforme julgarem necessário, sendo apresentadas na próxima reunião
para análise e aprovação deste Conselho.
Sem mais para o momento, deu-se 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 demais membros do Comitê.
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