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ATA nº 36/2016 

 

Reunião ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

MUNICIPAL DE VILHENA - IPMV, realizada aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 

2016, às 10hs na sede do IPMV, situada a Avenida Rony de Castro Pereira, nº. 4037, no 

Bairro Jardim América, reunião convocada pela gestora dos fundos de investimentos, 

nomeada pela Portaria de nº 403/2014/GAB, estando presentes os membros do Comitê 

nomeados pelo Decreto nº. 36.093/2016 de 10/02/2016 as Sras. Márcia Regina Barichelo 

Padilha, Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida e os Srs. Vanderlã Paulo de Andrade, 

Everaldo Oliveira Ribeiro, Carlos Roberto Rodrigues Dias,  presidente, secretária e membros 

do comitê respectivamente. Reunião para tratar dos seguintes assuntos em pauta: 1)  

Deliberação sobre diversificação da Carteira de Investimentos do IPMV com apresentação 

dos índices de mercado; 2)  Deliberação sobre aplicação de novos recursos; 3)  Discussão do 

fundo apresentado pelo Banco do Brasil com análise da Consultoria Financeira;  4) Ciência 

das aplicações realizadas no período de 29/07/2016 a 03/10/2016;   5) Ciência da 

necessidade de elaboração de Regimento Interno do CI; 6) Ciência da necessidade de 

recadastramento das instituições financeiras; 7) Agendamento da próxima reunião;  

Deliberações: 

 

1) Após estudo e análise dos índices de mercado financeiro ficou deliberado que não 

iremos diversificar neste momento; 

2) Ficou deliberado que deverão ser aplicados os novos repasses verificando a 

rentabilidade dos fundos já existentes na Carteira de Investimento do IPMV no dia da 

aplicação; 

3) Nos termos do item 1 não iremos no momento diversificar, e no caso desse fundo 

encaminhado pelo Banco do Brasil vamos solicitar  da Assessoria Financeira uma 

análise melhor de oportunidade de investimentos; 

4) Os membros presentes tomaram ciência que os investimentos que foram em IRFM, 

observando que as aplicações deverão continuar nesse índice até que haja uma 

melhora no cenário econômico; 

 



 

 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

End.: Rua Rony de Castro Pereira nº. 4037, Bairro Jardim América – Vilhena - RO CEP nº. 76.980-000                                
Fone (69) 3322-2014 / 3322-1466 Tel (fax) (69) 3322-4713 
site: www.ipmv.ro.gov.br email: ipmvilhena@hotmail.com 

 

 

5) Os membros presentes tomaram ciência e deliberaram que na próxima reunião deverá 

ser apresentada uma minuta do regimento elaborado pela Assessoria Financeira; 

6) Os membros tomaram ciência e vão acompanhar para que todas sejam recadastradas 

dentro do prazo; 

7) Próxima reunião ficou a combinar, dependendo da visita da assessoria financeira. 

 

Não havendo mais nada a tratar às 10h56min a sra. presidente encerrou a reunião e eu 

Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida lavro a presente ata. 

 

 

Secretária: ________________________________________________________________ 

 

 

Presidente: 

Marcia Regina B.Padilha_______________________________________________________ 

 

 

Membros: 

Vanderlã Paulo de Andrade_____________________________________________________ 

Everaldo Oliveira Ribeiro_______________________________________________________   
 

Carlos Roberto Rodrigues Dias__________________________________________________  


