INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
ESPIGÃO DO OESTE - RONDÔNIA

ATAS DE REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

ATA Nº. 007/2019

Aos Seis dias do mês de Junho de dois mil e
dezenove, as quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do IPRAM,
para reunião ordinária os membros do comitê de investimentos financeiros, Naira
Regina Ricieri Lara, Weliton Pereira Campos e Vilson Ribeiro Emerich. A
Presidente Naira Regina Ricieri Lara, iniciou a reunião com objetivo de
verificarmos qual fundo de investimentos seria aplicado as receitas arrecadadas
da Prefeitura e Câmara Municipal referentes as folhas de pagamento do mês de
Maio, Analisando todos os fundos das instituições financeiras onde o IPRAM
mantém relacionamento e prezando sempre em distribuir os recursos entre eles,
Decidiu-se que será aplicado no fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC, do Banco do
Itaú, pois este está com um bom rendimento que no acumulado do ano soma
10,20% , o valor aproximado da aplicação será de R$ 57.000,00(cinqüenta e sete
mil reais), que será a sobra do mês de junho devido o pagamento da primeira
parcela do 13º. Salário dos servidores aposentados, pensionistas e auxilio doença
e o recebimento de compensação previdenciária recebido do INSS no mês de
maio. Em análise ao mercado financeiro e evidenciando que nos meses de maio e
junho há uma possível queda no valor das cotas dos fundos de investimentos
onde o mês maio é historicamente ruim para os negócios no mercado financeiro e
o IBOVESPA teve perdas neste mês nove vezes nos últimos dez anos. O presidente
do IPRAM Sr. Weliton Pereira Campos com a intenção de proteger a carteira do
Instituo de Previdência, propôs que fosse feitas algumas realocações de fundos
que estão com rendimentos muito baixos e que a tendência é cair ainda mais ao
longo do mês, para transferir em fundos que rendem menos más que não chegam
a dar rendimentos negativos. Então foi proposto o resgate de
R$8.000.000,00(oito milhões) do fundo da Caixa FI Brasil IMA-B para ser
realocado no fundo da Caixa FI Brasil IRFM-1 e o resgate de R$8.000.000,00(oito
milhões) do fundo do Bradesco Institucional FIC FI IMA-B para ser realocado no
fundo do Bradesco FI RF IRFM-1 com a perspectiva de que haja proteção na
carteira evitando assim a desvalorização nas cotas destes fundos. Os membros do
Comitê de Investimento decidiram por unanimidade fazer as realocações
proposta pelo Presidente do IPRAM para proteção da Carteira. Nada mais
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havendo a presidente encerrou a reunião da qual eu Vilson Ribeiro Emerich sou
secretário do Comitê de Investimento, que lavrei a presente ata, onde foi lida,
achada conforme e firmada por todos os membros presentes abaixo assinada:

Weliton Pereira Campos_____________________________________

Naira Regina Ricieri Lara_____________________________________

Vilson Reibeiro Emerich______________________________________
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