
 ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS E CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10/03/2020. 

 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezessete horas, na sala de reuniões do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pitangueiras, sito à Rua Santos Dumont nº 77, o 
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pitangueiras, Sr. 
Antonio Sérgio Toniello, juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva, Sr. Arzilio José 
Fernandes e Sra Patricia Zappeloni Ramos do Conselho de Administração, Sra Michele Pedrosa Padilha 
Furlan, Sr. Valtair de Oliveira, Sr. Valdinei Batista Marques, Sra Maria Aparecida Cavoli, Sr. Ewerton 
Cascineli Soares, Sr. João Marcos Constantino e o Sr. Tiago Fernando Fontes, do Comitê de Investimentos 
Sr. Antonio Sérgio Toniello, Sra Patrícia Zappeloni Ramos e Sr. João Henrique Mendes Pinheiro e 
Conselho Fiscal, Sra Marina de Lourdes Gasparino Francisco, Sr. Mario Jorge Caetano Rolindo,  Sr. Luiz 
Fernando Zago e Sr. Vitor Rodrigues de Souza, que assinm esta ata no anexo 1, e com a presença 
especial da Consultora de Investimentos Sra Simone Lopes da empresa Crédito e Mercado Gestão de 
Recursos Mobiliários, que presta assessoria de investimentos para o Pitanprev, exclusivamente para 
reportar sobre o comportamento da carteira de investimentos. O Presidente agradeceu a presença de todos 
que atenderam convocação efetuada via telefone, agradeceu a presença e deu as boas vindas a Sra 
Simone Lopes e adiante passou a palavra para a mesma, a qual passou a apresentar a desempenho da 
carteira de investimentos com base no mês de fevereiro 2020, sendo: a carteira em fevereiro estava 
composta por 25 fundos de investimentos, todos enquadrados na legislação vigente e com valores 
aportados dentro dos limites estabelecidos; o valor total da Carteira era de R$ 94.162.689,54 (noventa e 
quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil e cinquenta e quatro centavos), desse total estão 
distribuídos da seguinte forma R$ 82.782.910,52 investidos em fundos de renda fixa e R$ 11.379.779,02, 
investidos em fundos de renda variável, dentre os valores investidos em renda variável temos R$ 
24.538.707,82 que estão investidos em fundos com características duration, os quais são fundos de gestão 
ativa; R$ 5.764.183,85 estão investidos em fundos de longo prazo; R$ 37.106.527,44 estão investidos em 
fundos de médio prazo e R$ 15.373.491,41 estão investidos em fundos de curto prazo. Dentre os valores 
que estão investidos em renda vaiável temos a seguinte distribuição: R$ 7.244.710,55 em fundos de ações; 
R$ 3.692.868,47 investidos em fundos multimercado e R$ 442.200,00 investidos em fundos imobiliários. Foi 
passado que no ano de 2019, o retorno da carteira no geral foi acima da méta atuarial, sendo que a meta 
foi 10,59% e o retorno da carteira foi de 11,62%. Nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da 
presente reunião, solicitando a mim, Tiago Fernando Fontes ___________ que, após a leitura aos 
conselheiros presentes, lavrasse a presente ata que vai assinada por todos.     

 
 
 

Pitangueiras/SP, 10 de março de 2020. 
 


