INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE ITAPOÁ
ATA Nº 09/2019 DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – IPESI

Aos 23 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, as 10:00 hs, 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 Sra. Wilmara Jaqueline M Pitta inicia a reunião cumprimentando a todos e passa a
palavra a Sra Iara para a leitura da ata da ultima reunião. Após a leitura todos aprovaram a ata. A Sra
Wilmara repassa informações financeiras sobre o Relatório de Gestão de investimento do mês de
setembro, em seguida relata que as movimentações financeiras acertadas no dia 22/10 foram
realizadas. Movimentações essas acordadas pelo whatzsapp conforme já concordado e previsto em
ato. As movimentações financeiras foram realizadas conforme orientações e sugestões da SMI
devido as mudanças no mercado financeiro. Foram realocados 3% do patrimônio liquido, resgatados
das aplicações no índice IRFM 1 e aplicados no índice do IMA B 5+ e no FIA Consumo. A diretora
informa que no ultimo mês a rentabilidade das aplicações alcançou o valor de R$1.616.939,82,
reagindo muito bem em vista do mês de agosto. Foi repassado que a política de investimento já esta
em elaboração e que na próxima reunião do comitê de investimento será analisada para que seja
encaminhada ao Conselho de Administração para sua aprovação.Nada mais havendo a tratar, A Sra.
Wilmara 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 e pela Secretária.

Wilmara Jaqueline Madeira Pitta
Diretora Executiva
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