Ata da 2ª Reunião do Comitê de Investimento – IPREMAR - 2018
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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, reunião esta que estava prevista para 08/02/2018,
porém foi adiada em virtude de indisponibilidade dos conselheiros. Estiveram
presentes:

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
(APRs 01/2018 à 09/2018) conforme autorizado na primeira reunião deste Comitê.
Após a aprovação das aplicações e resgates realizada até a presenta data o Comitê
prosseguiu com a análise do cenário econômico. Tendo em vista que o mercado
financeiro continua apresentando instabilidade em virtude da situação política do
país e demais fatores comuns ao mercado (PIB, taxa de juros, comportamento do
mercado interno e externo, etc.), e por entender que o Instituto é investidor de
longo prazo, o comitê decidiu alocar parte dos recursos ainda disponíveis nas contas
do Instituto em um fundo de ações, pois acredita, com base nos boletins
econômicos, que apesar da volatilidade há possibilidades de ganhos na bolsa ainda
este ano, além disto, atualmente a carteira do Instituto está concentrada em renda
fixa, a qual vem sofrendo bastante volatilidade devido à instabilidade política,
instabilidade esta que reflete diretamente nos títulos públicos, os quais formam a
maior parte de nossa carteira. Com base no exposto o entendimento é que
diversificar a carteira, aumentando nossa participação em renda variável, no
momento é a melhor opção para se buscar melhores resultados e com isso atingir a
meta atuarial; a cerca dos riscos, o comitê entende que embora em renda variável
haja maior risco também há possibilidade de maiores ganhos, além de que a renda
fixa também apresenta riscos, e com a queda dos juros passa a ser menos atrativa
aos investidores.

Após analisar os fundos de investimentos disponíveis foram

aprovadas as aplicações conforme discriminados abaixo:


Caixa FI Ações Dividendos

– R$ 300.000,00



Caixa FI IRFM 1+

– R$ 253.113,34

Levando

em

consideração

a

necessidade

de

flexibilidade

ao

realizar

as

movimentações financeiras, as demais aplicações e resgates ficam a cargo da
Diretoria, conforme julgarem necessário, sendo apresentadas na próxima reunião
para análise e aprovação deste Comitê.

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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