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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA
ALIANÇAPREV

Aos 02 dias do mês de outubro do ano de 2018, na sede do ALIANÇAPREV, às 15hOOfoi

aberta a reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Reuniram-se os

conselheiros Deliberativo e Fiscal, o Senhor Everardo Fernandes Matias da Lema

Consultoria e a Gestora do ALIANÇAPREV Clecia Ribeiro Dias Bezerra. O Sr. Everardo

Matias inicia a reunião com a explanação sobre o cenário econômico para 2019. Destaca a

politica americana de elevação dos juros e dólar que nos prejudica, pois os investimentos

passam a ser fora do Brasil. O Brasil não está focado em ações de atração de investidores e

melhoria da política econômica, o que dificulta o crescimento econômico do País. Em

contraponto, os americanos fortalecem o mercado. Em seguida apresenta a política de

investimentos 2019 que deve ser enviada ao Ministério da Previdência Social e antes era

enviada no último mês do ano e agora passa a ser ao final de outubro, relatório de 13 páginas

onde estuda o mercado internacional e nacional. Informa que pode haver alterações após as

eleições presidenciais. Apresenta à política de investimentos demonstrando as estratégias de

alocações futuras, a aplicação continua em sua maioria em títulos públicos e em minoria em

renda variável. Informa a expectativa da Meta Atuarial (IPCA+ 6% a.a.) em 2019 será de

10,36%.Enfatiza que modelo de gestão é própria, os investimentos realizados de acordo com

a ANBIMA, atende a ResoluçãoCMN3.922/2010 e que o relatório leva em consideração as

perspectivas do mercado internacional. Orienta que os conselheiros procurem assistir

noticiários sobre economia para manterem-se informados e atualizados. Após as colocações

do Consultor Everardo, os membros do conselho analisaram e discutiram as estratégias

sugeridas. Aprovada por unanimidade as propostas sugeridas, ficando assim aprovada a

Política de Investimentos para o ano de 2019. Em seguida a gestora apresentou a Prestação de

Contas Semestral Janeiro a Junho 2018. A gestora perguntou quem gostaria de participar do II

seminário nordestino da ANEPP em novembro 2018, dispuseram-se a participar as

conselheiras Elisangela Lopes e Sonia Vale. Nada mais havendo a tratar, a Gestora deu por~l;:(tn:;aCo;,: t;nrra da resente ~ todospresentes.
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