
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE PITANGUEIRAS. 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18/12/2017 

 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de dezembro de 2017, reuniram-se 

extraordinariamente na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 

Pitangueiras – Pitanprev, à Rua Santos Dumont 77, nesta cidade de Pitangueiras, os membros do 

Conselho de Administração, assinados abaixo, para analisarem e discutirem o que segue: a) 

Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2018. A reunião teve início com a 

palavra do Diretor Presidente, Sr. Antonio Sérgio Toniello, que agradeceu a presença de todos, e 

em seguida fez uma explanação do cenário econômico atual e das expectativas de mercado para o 

ano de 2018, apresentou as propostas e alterações elaboradas pelo Comitê de Investimentos, 

comparou junto com os conselheiros as alterações nas estratégias de alocações dos recursos do 

Pitanprev em decorrência das mudanças vindas com a Resolução 4.604 de 19/10/2017, que altera 

as anteriores. Em seguida entregou a Política de Investimentos para o exercício de 2018, e passou 

a palavra para o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Arzilio José Fernandes, para que 

juntos dos demais conselheiros analisassem as alterações efetuadas. Foi efetuada a leitura da ata 

elaborada pelo Comitê de Investimentos, os quais decidiram por unanimidade o que segue: a) 

Aprovar sem nenhuma alteração a Política de Investimentos para o exercício de 2018, 

determinando a expedição do referido documento competente e o encaminhamento do mesmo 

ao Ministério da Previdência Social até 31/12/2017. Nada mais havendo a ser tratado, o 

Presidente do Conselho de Administração deu-se por encerrada a presente reunião, solicitando a 

mim Eliana Regina Casadei _____________ que, após a leitura aos conselheiros presentes, 

lavrasse a presente ata que vai assinada por todos. 
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