INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE ITAPOÁ

ATA Nº 04/2019 DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI

Aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, as 10:00, reuniram-se na sala de
reuniões da sede do IPESI, os membros do Comitê de Investimento, nomeados através do Decreto
Municipal nº 3832 de 09 de janeiro de 2019, nominados na lista de presença, parte integrante da
presente ata. A Diretora do Instituto Sra. Wilmara Jaqueline Madeira Pitta inicia a reunião
cumprimentando a todos, apresenta do Sr. Renato e o Sr. Lauber, ambos da XP Investimentos que
estão presentes na reunião para apresentar a XP e seus produtos. Foi repassado a palavra aos
representantes da XP Investimentos que conduziram a reunião com a apresentação da empresa.
Após apresentação, os conselheiros presentes explanaram suas dúvidas sendo prontamente
respondido pelos representantes. A reunião com a XP foi solicitada para um maior entendimento
para aplicação doe recursos na parte de renda variável e compra de títulos do tesouro direto. Após
apresentação da XP, seus representantes deixaram a sala e os representantes do comitê
continuaram com a reunião mensal. A Diretora a Sra. Wilmara então retomou a palavra repassando
assim as informações sobre a carteira do Instituto com toda a movimentação até o mês de abril.
Repassou para os conselheiros sobre as recomendações da carteira recebida da SMI ao qual foi
discutida e aprovada as ações da seguinte forma: Será feita nova aplicação no IMA B e no IMA B 5+
com um aporte de 10% do patrimônio no índice do IMA B 5+ e um de 4% do patrimônio no IMA B, os
14% serão diversificados conforme resgate da aplicação em índices do IRF-M 1. Que conforme
recomendação e relatório apurado é o índice que menos esta performando no momento. Foi
acordado na reunião que os casos mais urgentes em que o comitê teria que se reunir para tomar
uma decisão, poderá ser feita através do grupo do comitê pelo whatsapp. Onde será repassado o
assunto e votado para aprovação ou não. Isso se faz necessário para uma maior agilidade nas
decisões que precisam ser tomadas conforme as mudanças na economia. Pois as reuniões do
comitê são mensais. Mas nem sempre a decisão pode esperar tanto tempo. Nada mais havendo a
tratar, a Diretora Executiva do Ipesi agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião.
E para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela
Diretora Executiva do Ipesi e pela Secretária.
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