Ata da 3ª Reunião do Comitê de Investimento – IPREMAR – 2018
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 10 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: Mari Terezinha Gomes, Claudiney Sprotte Pires, Dilma Alexandre, o Diretor
Administrativo Financeiro e de Benefícios, Senhor Rubens Correa Soares Filho, e a
Diretora Executiva senhorita Sheila Cristina Anacleto. O Comitê iniciou a reunião com a
aprovação das aplicações e resgates realizados até a presenta data, e na sequência discutiu
acerca do cenário econômico (PIB, Taxa de juros, Mercado Interno e Externo), no cenário
político as atenções estão voltadas para o STF, devido a aproximação do julgamento do
Habeas Corpus do ex-presidente Lula, o mercado financeiro demonstra preocupação com o
resultado deste julgamento, visto que pode determinar novos rumos para a política, para a
economia, para o judiciário e para o mercado, a leitura dos muitos analistas é que com a
prisão do ex-presidente a expectativa é de alta na bolsa, porém, caso o habeas corpus seja
aceito pelo STF a previsão é de baixa. Considerando que o mercado financeiro continua
apresentando instabilidade, e que os boletins econômicos de diversas agências apontam
expectativa de alta na bolsa, acredita-se que apesar da volatilidade a bolsa fechará o ano
em 100 pontos. Com base nestes fatos o Comitê concluiu que há possibilidade de ganhos na
renda variável ainda este ano, além disto, os juros continuaram a cair tornando a renda fixa
menos atrativa. Após analisar os fundos de disponíveis, além do valor correspondente a
taxa de administração, que mensalmente é aplicada no fundo BB PREVID RF IRF-M1 (conta
6329-0), o Comitê aprovou as aplicações conforme discriminados abaixo:


BB PREVID RF IRF-M1

– R$ 53.000,00 (ref. Taxa de adm.)



BB PREVID RF IRF-M

– R$ 161.000,00



BB PREVID Ações Gov.

– R$ 300.000,00



Caixa FI IRFM 1+ TP RF LP

– R$ 100.000,00

Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP

- R$ 100.000,00



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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