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Ata 003/2017

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do IPREMT.Aos seis dias do mês
de outubro dó ano de 2017, às 9 horas e 00 minutos, no recinto do prédio localizado
na Rua General Glicério número 1.138, sede do IPREMT, reuniram-se os membros do
Comitê José Airton Ferreira da Silva Junior e Edmir José Guissoni, sob a presidência de
Luciana Mattosinho a fim de tratarem de assuntos relativos a gestão dos recursos
financeiros do IPREMTque serão discutidos na ordem do dia. Foi lida e aprovada sem
emendas a ata da última reunião realizada em 3 de Julho de 2017. Na ordem do dia de
hoje iniciou-se a análise do retorno dos investimentos e verificou-se que conseguimos
superar a meta em 4,19% nestes 9 primeiros meses de 2017. Analisamos os fundos de
nossa .carteíra da seguinte forma: Caixa Brasil IRF-M1 nos 9 primeiros meses rendeu
de 8,98% apresentando um saldo total de R$ 3.570.323,19 em 30/09/2017, Caixa
Brasil Irna-B 5 apresentou nestes 9 meses um rendimento de 10,80% um saldo de R$
6.663.468,93 em 30/09/2017, Caixa Brasil IDKA IPCA 2A apresentou um rendimento
de 10,30% um saldo de R$ 2.375.192,46 em 30/09/2017, BB Ima-B 5 com
rendimento de 10,84% um saldo de R$ 3.035.244,68 em 30/09/2017, Caixa Brasil DI
LP um rendimento de 8,06% com um saldo de R$ 1.650.017,44 em 30/09/2017, BB
fluxo rendimento de 7,26% saldo R$ 2.688,33, em 30/09/2017 Bradesco Premium DI
8,46% saldo R$ 1.074.995,74 em 30/0.9/2017 e Western FI ações 22,56% saldo R$
202.392,83 em 30/09/2017.
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Voltamos a questionar a sobre a diversificação que está prevista na política de
investimentos de 2017 onde prevê aplicação em 5% em renda variável mas como
vemos que os dividendos tem retorno negativo e a instabilidade política que o país vive
optamos por deixar somente o que está com apenas 1,09% do patrimônio do Instituto
no mês de Setembro, ficou decidido que no mês dezembro resgatado o valor total e na
reunião de dezembro decidirá onde será aplicado o valor. Verificou-se que devido ao
não repasse da prefeitura o Instituto tem resgatado parte das aplicações para fazer
frente aos pagamentos dos benefícios. Decidiu-se que o valor a ser resgatado será das
aplicações que derem menor retorno no mês anterior porém caso não seja suficiente
será resgatado da aplicação onde tenha o maior valor e que seja resgate D+O. Nada
mais a ser tratado a presidente encerrou a reunião às 10 horas e 10 minutos e para
constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada segue assinada pelos
presentes.
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