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ATA ORDINÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, CONSELHO

ADMINISTRATIVO, COMITÊ DE INVESTIMENTO,E A DIRTORIA EXECUTIVA

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO

VICENTE FÉRRER-PE.

Aos 25 de novembro de 2021, às 09 ( nove) horas, na sala de reunião, na sede

da Prefeitura Municipal, as margens da PE 89, S/N. Reuniram-se o Conselho

Fiscal, Conselho Administrativo I Comitê de Investimento, e a Diretoria

Executiva, e o Jurídico (representado na pessoa do Dr Ricardo Franceschine) e

a LEMA (Consultoria de Investimento) na pessoa do Sr Rodolfo. A gestora, Sr"

Eldelita de Fátima Borba de Moura, deu início a reunião agradecendo a todos os

presentes, em seguida passou a palavra ao representante da LEMA (Consultoria

de Investimento) este após cumprimentar a todos, nos apresentou a minuta que

iria ser trabalhada naquele momento: O que é Política de Investimento, Objetivo,

Legislação e Vigência. Após a explanação dos conteúdos, começou o

detalhamento de cada ponto, sua complexibilidade, devido ao momento atual,

onde a insegurança ainda é muito grande, os cuidados que devemos ter, em

acompanharmos cada carteira, e inclusive também foi apresentado como estão

sendo distribuídas, sendo 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Houve

um momento facultado aos demais presentes para possíveis questionamentos,

duvidas, opiniões e nesse momento o Sr Domingos Sávio questionou sobre o

câmbio quais os riscos com a possível alta do Dolar e da moeda. O jurídico, na

pessoa do Dr Rodrigo, também indagou sobre a possibilidade de um seguro para

esse fim. Além desses, os demais presentes também questionaram sobre o

assunto em discursão. Nada mais a ser dito, deu-se por encerrada a reunião pela

que agradeceu mais vez a todos.

RODOVIA PE-89 - SÃO VICENTE FÉRRER-PE - CEP:55.860-000 - FONE: (81) 3655-1223
Email.eldelitaprev.svf@gmail.comISite:https:llipsesvi.pe.gov.br/1 CNPJ.06.265.282/0001-

mailto:Email.eldelitaprev.svf@gmail.comISite:https:llipsesvi.pe.gov.br/1

	Page 10
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



