Ata - 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Previdenciário do IPREMAR
(Aprovada a Política de Investimentos 2019)
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois Mil e dezoito, às 13 horas, nas
dependências da Sede do IPREMAR, sito à Rua Bom Jesus nº 225, Bairro Centro,
neste Município, foi realizada a 3º Reunião extraordinária do Conselho Previdenciário
do IPREMAR, com a participação dos membros do Comitê de Investimentos. Estiveram
presentes os seguintes conselheiros: Elizangela Batisti Borba Desbesell, Gisleine
Matias Braga, Marilda Pereira Barbosa, Mari Terezinha Gomes, Maria Sebastiana
Toni, e os membros do Comitê de Investimentos: 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. Dando
início a reunião a Diretora Executiva, juntamente com os demais membros do Comitê,
entregaram cópia da minuta da Política de Investimentos 2019, a qual, anteriormente
havia sido encaminhada por e-mail aos Conselheiros para análise e sugestões, foi
sugerido a leitura conjunta e ao final de cada tópico haveria a oportunidade para tirar
dúvidas e fazer sugestões, sendo assim iniciou-se a leitura, no tópico 2 foi definida da
meta de retorno esperada, os Conselheiros, entendendo que o momento de
instabilidade e incertezas pelo qual passamos não perdurará, assim como ocorreu em
anos anteriores, foi citado como exemplo disto o ano de 2015, ano no qual não foi
possível atingir a meta, no entanto, no ano seguinte (2016) a meta foi ultrapassada,
também levando em consideração que o Instituto é um investidor de longo prazo,
decidiram por manter a meta de INPC+6%, utilizada até o momento. No tópico 3 a
Diretora informou que o IPREMAR aderiu ao Pró Gestão, pois embora, a adesão não
seja obrigatória, sem ela perderíamos a condição de investidor qualificado, o que nos
impediria de investir em fundos com maiores possibilidades de retorno. No tópico 4 a
Diretora informou que o Instituto cumpriu com o requisito de ter 50% dos membros
do comitê certificados, no entanto, é intenção da Diretoria que todos sejam
certificados, pois é do interesse de todos que os envolvidos estejam devidamente
capacitados, para isto conta com a colaboração e disponibilidade dos Conselheiros. No
tópico 14 (alocação objetivo) foram sugeridos alguns ajustes, permitindo maior
exposição em renda variável. Tendo concluído a leitura da Minuta da Política de
Investimentos 2019, esta foi aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a
tratar, a Diretora Executiva agradeceu a disponibilidade e colaboração dos presentes
e deu por encerrada a reunião.
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