INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos
Data de Realização: 15/02/2017. Horário: 9:30 hs.

SEGUNDA Reunião do Comitê de Investimentos, realizada no ano de 2017.
A reunião foi iniciada tendo o Sr. Wanderley levantando a necessidade de que fosse realizada a
eleição do Presidente do Atual Comitê de Investimentos. Diante disso, foi realizada a eleição entre
os presentes, tendo sido reconduzido à Presidência do Comitê de Investimentos, o Sr. Adriano Luiz
Leocádio.
Foi apresentado aos participantes, os Fundos de Investimentos Quest Small Caps e o Fundo de
Investimento Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII, os quais foram pelos seus respectivos
Distribuidores aos Srs. Rui e Gilmar e que posteriormente à sua apresentação, sofreram uma
criteriosa análise quanto à aderência a meta atuarial do Iprevsantos e ao enquadramento requerido
pela Resolução CMN nº 3922 tendo sido considerados como bons produtos para sofrerem
investimento do IPREVSANTOS.
Os participantes concluíram que necessitavam de maiores esclarecimentos sobre o mercado do
segmento imobiliário e maiores informações sobre o comportamento da Renda Variável para
poderem opinar sobre esse tipo de investimento e resolveram adiar para uma próxima reunião, a
decisão sobre o investimento em fundos do segmento imobiliário.
Foi esclarecido que o fundo Mérito iria encerrar a oferta de novos aportes no dia 10 de Março e caso
a decisão de investimento fosse adiada para o próximo mês, não iriamos poder investir nesse fundo.
Diante dessa circunstância, o Sr. Wanderley propôs que fosse marcada uma reunião extraordinária
do comitê, convidando o representante do fundo Mérito para realizar uma apresentação, em data
anterior à reunião do Conselho de Administração.
O Sr. Gilmar ficou de coordenar junto aos representantes do fundo uma data para os mesmos
retornassem ao Iprev para realização de nova apresentação do produto.

Sem demais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião.
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