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ATA nº 43/2017 

Reunião ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

MUNICIPAL DE VILHENA - IPMV, realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 

2017, às 10hs na sede do IPMV, situada a Avenida Roni de Castro Pereira, nº. 4037, no 

Bairro Jardim América, agendada na última reunião com concordância de todos os membros 

e da presidente do Comitê, 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 Julho/2017 e 

parcial de Agosto/2017 até dia 15/08 para ciência; 2) Apresentação do relatório elaborado 

pela consultoria Confiança, períodos 06/07 a 12/07 e  27/07 a 02/08/2017 (encaminhado no e-

mail dos membros) para ciência; 3) Ciência das alterações realizadas nos investimentos 

período de 12/07/2017 a 15/08/2017; 4) Ciência da Resenha Semanal e Perspectivas da 

BRAM; 5)  Deliberação sobre diversificação da Carteira de Investimentos do IPMV, conforme 

sugestão da assessoria confiança; 6) Ciência do comunicado encaminhado sobre o fundo 

Conquest em Participações de 27/07/2017; 7) Ciência das deliberações da Assembleia Geral 

de Cotistas realizada em 19/07/2017 do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Multisetorial Itália 8)  Resposta das solicitações feita pelos membros na reunião do dia 

12/07/2017: a) O Sr. Marisson com concordância dos demais membros solicitou informações 

sobre a composição do fundo e disponibilização da integra do processo arbitral; b) 

Informações sobre o fundo Aquila para analisar a valoração e perdas do fundo. 9)  

Apresentação do Relatório de julho/2017 da empresa Confiança que presta assessoria 

financeira ao IPMV  10) Agendamento da próxima reunião;  
 

 

 

 

 

Deliberações:  
 

1) Todos os membros tomaram ciência; 

2)  Após verificação todos estão cientes; 

 



 

 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

DECRETO 40.032/2017 
 

 

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 

 

3) Os membros tomaram ciência das alterações e ratificaram as decisões, sem 

observações; 
 

Data Referencia Fundo Valor em R$ 

14/07 Aplicação CEF BRASIL IRF-M  – 241-8 756.000,00 

20/07 Aplicação CEF BRASIL IMA B5+ -  241-8 670.000,00 

28/07 Aplicação CEF BRASIL IRF-M 1  – 241-8 475.000,00 

 

4) Foram encaminhados por e-mail para ciência; 

5) Não foi acatado as sugestões da empresa que presta assessoria financeira e foi 

deliberado que a carteira deve permanecer como está e que os recursos novos 

deverão ser aplicados no IMA que estiver melhor no dia da aplicação. 

6) Foram repassadas as informações e deliberado que será solicitado cópia da à petição 

da ação anulatória e a da sentença da decisão arbitral; 

7) As deliberações da assembleia foram encaminhadas para os membros no e-mail de 

cada um para ciência; 

8) Foi apresentado a composição do fundo e informado que o processo corre em sigilo 

não sendo possível cópia, e assim que possível vão enviar outras informações e 

quanto ao item b) foi informado pela presidente do comitê que não foi possível 

providenciar as informações para essa reunião, mas que será providenciado para a 

próxima reunião; 

9) O relatório foi encaminhado por e-mail para ciência; 

10) Data da próxima reunião dia 13 de setembro às 10 horas, saindo todos os membros 

desde já convocados. 

 

Não havendo mais nada a tratar às 11h11min 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_______________________________________________________ 

 

 



 

 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

DECRETO 40.032/2017 
 

 

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 

 

 

Ata do Comitê de Investimentos nº. 43/2017 

 

Membros: 

Vanderlã Paulo de Andrade_____________________________________________________ 

 

Everaldo Oliveira Ribeiro_______________________________________________________   

 

 

 Marisson Rebouças 

Santana____________________________________________________ 
 


