INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos
Data de Realização: 31/01/2017. Horário: 9:30 hs.

PRIMEIRA Reunião do Comitê de Investimentos, realizada no ano de 2017.

Foi esclarecido aos participantes que devido às alterações estruturais ocorridas no
IPREVSANTOS, não tivemos tempo hábil para providenciar as aberturas de novas contas e/ou
alterações nas contas das Instituições Financeiras com as quais mantemos relações
comerciais. E, ainda como a nossa atividade estava durante o mês concentrada no
Fechamento Mensal dos Investimentos, preenchimento da documentação cadastral e na
implantação de um novo sistema de Gestão de Investimentos, ficamos sem tempo hábil para
dispor na análise de fundos para novos investimentos.Assim posto, foi proposto que os
valores disponíveis para investimento fossem mantidos em aplicações financeiras em fundos
DI até a próxima reunião ou, caso fosse apresentado algum produto novo que viesse com
uma proposta muito boa de rentabilidade uma reunião extraordinária seria convocada para
tratar exclusivamente do assunto.O Sr. Sr. Thiago apresentou aos participantes o pedido
feito pelo presidente do IPREVSANTOS, Sr. Rui Sérgio Gomes De Rosis Júnior, para que fosse
elaborado um calendário de reuniões do Comitê de Investimentos.Esse calendário foi
estabelecido já na atual reunião, ficando reservado todo os dias 15 de cada mês ou no dia
útil imediatamente seguinte ao dia 15 caso este ocorra em dias de sábado, domingos ou
feriados, às 9:00 hs. a realização das assembleias mensais ordinárias do Comitê de
Investimento.Foi ainda lembrado aos Srs. representantes da necessidade da obtenção da
Certificação CPA10, para a continuidade da participação no Comitê, sendo que o Iprev
disponibilizará os recursos necessários para que esse objetivo seja atingido.
Sem demais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião.

Presentes os Srs. Membros do Comitê

Adriano Luiz Leocádio

_______________________________________________

Alexandre Manetti

_______________________________________________

André Luiz H.do R. Souza

_______________________________________________

Thiago Silvério de Souza

___________________________________________

Pelo IPREVSANTOS Sr:
Gilmar de Abreu Campos

_______________________________________________
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