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ATA DA DO CONSELHO DELmERATIVO E FISCAL DA ALIANÇAPREV

Aos sete dias do mês de novembro de 2019, às 13h:30, reuniram-se na sede do Aliançaprev em

reunião ordinária os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Presentes os conselheiros do Conselho

Deliberativo e Fiscal, a Gestora do Aliançaprev Clecia Ribeiro Dias Bezerra e o Consultor de

Investimentos da Lema Consultoria Carlos Gustavo Leite Barbosa dos Santos. Iniciou a Senhora

Presidente desejando boas vindas a todos. O Sr. Carlos Gustavo inicia reunião com a explanação

do conceito de politica de investimentos, apresentou a legislação vigente que dispõe sobre as

aplicações dos recursos no RPPS. Menciona que a política compreenderá o ano de 2020 e por ser

adotado o modelo de gestão própria as decisões sobre investimentos são tomadas pela diretoria

executiva e pelo conselho, sem interferências externas. Em seguida informa que a meta a ser

perseguida será de IPCA + 5,89%. Considerando a projeção da inflação para o ano de 2020

como sendo de 3,60% temos como meta atuarial projetada o valor de 9,70%. As aplicações dos

recursos deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com prazos, montantes e taxas

das obrigações atuariais presentes e futuras com o objetivo de manter o equilíbrio econômico

financeiro entre os ativos e passivos do RPPS. A seguir foram apresentados os quadros de

estratégias de alocação em renda fixa, renda variável e alocação exterior. Finaliza informando

que os conselheiros podem verificar a regularidade da política de investimentos 2020 junto à

Secretaria da Previdência (SPS) por meio do demonstrativo de política de investimentos - DPIN.

A aderência aos limites estabelecidos poderá ser verificada por meio dos demonstrativos de

aplicações e investimentos dos recursos - DAIR enviados mensalmente para a SPS e disponíveis

no site da SPS. Após as colocações do consultor Carlos Gustavo, os conselheiros analisaram e

discutiram as estratégias sugeridas. Aprovada por unanimidade as estratégias propostas, ficando

assim aprovada a política de investimentos para o ano de 2020. Dando continuidade a Sra.

Presidente comunicou aos conselheiros que a mesma recebeu um convite da ASSAIMA

Associação dos Servidores Ativos e Inativos do Município da Aliança para no próximo dia 12

de novembro do presente ano, às 10 H na Sede Musical 15 de Agosto, cujo um dos assuntos da

reunião trata-se dos salários atrasados das gestões anteriores. Relatou ainda da sua participação e

da servidora Maria José Alves (Chiquinha) no III Encontro Regional ACEPREM e III

Seminário Nordestino da ANEPP nos dias 23 a 25 de outubro, mostrando assim a necessidade de

cada vez ir em buscar de capacitação ,conhecimento e aprendizagem na área previdenciária.

Facultou a palavra para outros assuntos relacionados ao ALIANCAPREV. Ninguém usou da

RuaAntônio José da Costa, s/n, Centro, CEP:55.89°-000, Aliança - PE
CNPJ: 10.143-57%001-94



..

palavra, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, após lida e aprovada, assinada pela

presidente, e pelos demais presentes.
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