INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DECRETO 40.032/2017
ATA nº 42/2017
Reunião ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE VILHENA - IPMV, realizada aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2017, às
10hs na sede do IPMV, situada a Avenida Roni de Castro Pereira, nº. 4037, no Bairro Jardim
América, reunião convocada pela gestora dos fundos de investimentos, nomeada pela Portaria de
nº 314/2014/IPMV a Sra Márcia Regina B. Padilha, estando presentes os membros do Comitê
nomeados pelo Decreto nº. 40.032/2017 de 01/06/2017 as Sras. Márcia Regina Barichello
Padilha, Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida, e os Srs. Vanderlã Paulo de Andrade,
Everaldo Oliveira Ribeiro e Marisson Rebouças Santana presidente, secretaria e membros do
comitê respectivamente. Os assuntos em pauta: 1) Apresentação dos índices de mercado
ANBIMA de Junho/2017 e parcial de Julho/2017 até dia 10/07 para ciência; 2) Apresentação do
relatório elaborado pela consultoria Confiança, períodos 08/06 a 15/06 e de 24/06 a 28/06 para
ciência; 3) Ciência das alterações realizadas nos investimentos período de 12/06/2017 a
11/07/2017; 4) Ciência do Informe encaminhado pela BRAM por e-mail sobre o cenário
econômico do Brasil no período 30/06/17 e 07/07/2017; 5) Deliberação sobre diversificação da
Carteira de Investimentos do IPMV com apresentação dos índices de mercado e relatório da
assessoria; 6) Apresentação de proposta de fundos para investir recebidos por e-mail e
deliberação dos fundos já encaminhadas aos membros para análise por e-mail; 7) Ciência dos
documentos encaminhados sobre o fundo Conquest em participações e informações sobre a
assembleia;

8) Ciência das informações sobre rendimento do Aquila Fundo de Investimentos

Imobiliário; 9) Agendamento da próxima reunião;
1) Os membros tomaram ciência dos índices de mercado da ANBIMA;
2) Os membros tomaram ciência do relatório da Consultoria Confiança, sendo informado pela
gestora dos fundos que para as próximas reuniões irá encaminhar os relatórios por e-mail para
serem analisados com antecedência;
3) Os membros tomaram ciência das alterações e ratificaram as decisões, sem observações;
Data

Referencia

Fundo

13/06

Aplicação

CEF BRASIL IRF-M 1 – 468-2

135.000,00

CEF BRASIL IRF-M 1 – 241-8

55.000,00

Resgate

CEF BRASIL IRF-M 1 – 468-2

7.000,00

Aplicação

CEF BRASIL IRF-M 1 – 241-8

1.170.000,00

Aplicação

BB PREVID IRF-M GERAL

14/06

06/07

Valor em R$

3.943,21
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4) Os membros tomaram ciência e sem comentários relevantes;
Deliberações:
5) Os membros tomaram ciência do relatório e dos índices do mercado e da alocação de recursos
sugerida pela assessoria de vinte e nove de julho e deliberaram por aguardar dez dias para ver a
evolução do mercado financeiro, considerando que ontem, onze do sete foi aprovado a reforma
trabalhista e em caso de melhora dos índices sugeridos o comitê se reunirá extraordinariamente
ao final dos dez dias;
6) Os membros deliberaram por unanimidade de que todos os novos investimentos e realocações
deverão ser no Banco Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e que não deverá mais a
partir desta data ser apresentado para o Comitê Fundos que não estejam de acordo com o já
deliberado;
7) Os membros tomaram ciência das informações e decisões tomadas na assembleia do Fundo
Conquest e estão de acordo com a decisão, sendo solicitado pelo membro Marisson com
concordância dos demais membros para que seja solicitado informações sobre a composição do
fundo e disponibilização da integra do processo arbitral;
8) Ciência das informações sobre o fundo Aquila e acordado de que iremos analisar a valoração e
perdas do fundo para deliberação na próxima reunião, sendo que a gestora do fundo irá
providenciar essas informações e repassar para os membros;
9) Próxima reunião dia 16 de agosto às 10h00min.
Não havendo mais nada a tratar às 11h50min a Sra Márcia Padilha presidente encerrou a reunião
e eu Helena Almeida secretária lavro a presente ata sendo assinada por todos os presentes
___________________________________________

Presidente:
Marcia Regina B.Padilha_______________________________________________________
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Continuação da Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos nº: 42/2017 de
12/07/2017

Membros:
Vanderlã Paulo de Andrade_____________________________________________________

Everaldo Oliveira Ribeiro_______________________________________________________
Marisson Rebouças Santana____________________________________________________
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