
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO VICENTE FÉRRER-PE

IPSESVI

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA / CO.' ELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Aos doze dias de setembro de dois mil e dezessete, às quinze horas, no prédio Sede da Prefeitura
Municipal - reuniram-se os membros 'do Conselho Municipal de Previdência e da Diretoria
Executiva do IPSESVI, além de representante da LEMA Economia & Finanças, empr a d
consultoria de investimentos contratada pelo IPSESVI. O presidente do IPSESVI, a senhora
Mércia Cristina de Arruda Alcoforado abriu a reunião dando as boas-vindas aos presente e
agradecendo a presença de todos, passando em seguida a palavra para o senhor Everardo Fernande
Matias, representante da LEMA. Everardo iniciou sua apresentação fazendo lima explanação
sucinta sobre a Política de Investimentos passando por cada tópico desta e fazendo uma breve
explanação sobre o cenário econômico projetado para 20 l8, com foco em inflação e taxa de juros,
que conforme projeções, deverão dificultar o atingimento da meta atuarial em 2018. Os principais
pontos da Política de Investimentos foram apresentados e discutidos. O primeiro foi o modelo de
gestão a ser adotado, no caso é gestão própria; o segundo foi a estratégia de alocação dos recursos,
onde foi amplamente debatida a necessidade de maior diversificação dos recursos do IPSESVI.
Atualmente, os recursos estão concentrados apenas em títulos públicos, em busca do atingirnento da
meta atuarial; o terceiro ponto discutido foi o parâmetro de rentabilidade a ser perseguido, chamado
de meta atuarial. Foi considerada na política de investimentos a projeção de inflação do Relatório
Focus do Banco Central, em 4,2%, o que gera uma meta atuarial projetada para o ano que vem de
10,45%. A política de investimentos foi aprovada por unanimidade por todos os presentes. Foi
ainda apresenta por Everardo Relatório os resultados de janeiro a agosto, onde pode de observar que
a meta atuarial até agosto é de 5.64%, sendo a mesma superada com o resultado de 7,22%. Em
seguida, Everardo retomou a palavra perguntando aos presentes havia alguma dúvida ou algum
posicionamento a ser feito. Nada mais havendo a ser dito lavro a seguinte ata que vai ser assinada
por todos os presentes.
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