
ATA DA REUNIÃO DOSCONSELHOSFISCALEADMINISTRATIVO ECOMITÊ DE INVESTIMENTOS
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNVCIA DO MUNiCíPIO DESÃOVICENTE FÉRRER-PE,PARA
APROVAÇAO DA POLlTICA DE INVESTIMENTOS 2021

Aos 06 do mês de outubro de 2020, às 9hs, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de São
Vicente Fêrrer, situada à margem da PE 89, neste município, reuniram-se a Diretoria Executiva
e os conselhos fiscais e administrativo e comitê de investimento do IPSESVI.Deu início a reunião,
a gestora Mércia Alcoforado saudando a todos os presentes e falou da finalidade da reunião
seria apresentação da política de investimento pra 2021 por vídeo conferência por conta da
pandemia e posterior aprovação da mesma. A gestora passou a palavra para o sr. Gustavo Leite
representante da LEMA, onde na apresentação foi explanado que a Política de Investimentos é
o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o processo de tomada de
decisão de investimentos. Além disso, o consultor da LEMA, Gustavo Leite, ressaltou que a
Política deve ser seguir as diretrizes da legislação e deve ser aprovada pelo Conselho antes de
sua implementação, em 2021, acrescentando que ao longo do exercício, caso haja uma
justificativa, esta política de investimentos pode ser alterada. O IPSESVFadota o modelo de
gestão própria, o que significa que a tomada de decisão é exclusiva dos membros que compõem
o RPPS.De acordo com a resultado do questionário suitability, o IPSESVI se enquadra como
CONSERVADOR em relação ao perfil de risco. De acordo com este perfil, foi traçada uma
projeção de rentabilidade para definir o valor esperado da rentabilidade futura dos
investimentos baseada no cálculo de uma Meta de Investimentos de Longo Prazo (MILP),
conforme está descrito na íntegra da Política de Investimentos 2021, o cálculo apresentou como
resultado para 2021 a taxa de 5,16%. De acordo com a duração do passivo, a taxa encontrada
foi de 5,38% para o Fundo Financeiro e 5,45% para o Plano Previdenciário. Como a legislação
determina que a menor taxa dentre as duas encontradas seja adotada como meta atuarial, o
IPSESVFadotará IPCA+5,16% para o próximo ano. Gustavo destacou ainda que a como projeção
atual do IPCA é de 3,01%, ,a meta será de 8,32%. Em seguida foi apresentada e debatida a
estratégia de alocação. Na ocasião, definiu-se que será adotado como estratégia-alvo 80% das
aplicações em Renda Fixa e 20% em Renda Variável, e 5% em Investimento no Exterior, podendo
alocar os recursos até os limites da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Ao final, o
representante da LEMA Economia & Finanças, empresa que presta consultoria de investimentos
para o IPSESVF,falou sobre os demonstrativos de investimentos, DAIR e DPIN, e os instrumentos
de transparência aos quais os conselheiros têm acesso, como relatórios mensais, trimestrais,
formulários APR e credenciamento das instituições. Após a apresentação da política, os
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