
 

 

ATA Nº. 009 

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08h e 14 min, na sede do IPREAF, nesta 
cidade de Alta Floresta – MT, reuniram-se os membros Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, em Reunião Ordinária, presidida pelo Sr. Valmir Guedes Pereira e 
secretariada por mim, Bruna Patrícia de Lara, para tratar da seguinte ordem do dia:  
 

1. Relatório de Investimentos 008-2021; 
2. Definição dos Aportes de Recursos.  
 

Compareceram: Diretor Executivo Valmir Guedes Pereira, Roberto De Carli, Joel Batista da Silva e Kleber Z. G. 
Coutinho. 
Ausentes: Vanessa B. dos Santos.  
 

O Diretor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou para o primeiro item em pauta 
“Relatório de Investimentos 008/2021” o diretor apresentou o relatório mencionado, onde consta que enquanto a 
rentabilidade acumulada do IPREAF é de 0,81% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,43%, ou 
seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 8,55% sobre a Meta Atuarial. Após deliberação, o 
comitê decidiu realizar aplicação dos aportes de recursos, seguindo a Orientação de Investimentos 008/2021, da 
seguinte forma: 

 
1. R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) FI AÇÕES CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP;  
2. R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I;  
3. R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA;  
4. R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA;  

 
E seguindo a Orientação de Investimentos 009/2021 referente aporte financeiro, aplicar da seguinte forma: 
 

1. R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais) FI CAIXA BRASIL IRF – M 1 TP RF;  
 
Conforme sugestão do Sr. Joel Batista da Silva, para realizar um estudo sobre fundo BB agro e por deliberação dos 
demais membros, ver também outros fundos para que possam ser analisados pelo Comitê. Nada mais havendo a 
tratar, o Diretor encerrou a reunião às 09h e 10min, agradecendo a disponibilidade de todos e para constar, eu, 
Bruna Patrícia de Lara, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. -.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


