
 

 

                                

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPREVITA. 

                        

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze,  às  quinze horas, 
na sede do IPREVITA – Instituto de Previdência dos  Servidores Públicos de 
Itapemirim – ES, reuniu o Comitê de Investimento do IPREVITA, composto 
pelos servidores Cirley Moté de Souza  -  Membro  Titular do Conselho de 
Administração, José Carlos Rodrigues Coutinho  - Diretor Administrativo 
Financeiro, onde foi comentado o estado de saúde da conselheira Rita  de 
Cássia Milholo Carlos, membro do comitê de investimento do Iprevita, está 
de licença médica não sendo possível participar das reuniões, aguardando sua 
recuperação para tão logo possa participar. Discutido e debatido o atual cenário 
econômico, e logo em seguida, comparando os rendimentos do Iprevita até o 
segundo bimestre de 2014. Na comparação, verificou-se que os fundos com 
benchmark referenciado no IMA-B (fundo este de maior concentração nas 
aplicações), mostrando um acompanhamento de rendimento relativo a meta 
atuarial, os demais fundos de renda fixa todos obtiveram  rendimentos 
positivos no fechamento do bimestre (março/abril/2014), somente um fundo de 
renda variável foi obtido rendimento negativo, uma situação normal, se 
tratando de um fundo de renda variável, haja vista que é um fundo de médio e 
longo prazo. 
      No intuito da administração do Iprevita, necessitar a separação dos 
recursos oriundo da sobra da taxa de administração dos exercício anteriores, o 
comitê de investimento de comum acordo entre seus membros e diretoria do 
Iprevita, escolheram o fundo de Capital protegido I Fic Multimercado da 
instituição Banestes, para aplicar estes recursos, haja visto que tem o 
Benchmart de superar a meta atuarial e ao mesmo tempo o fundo tem a 
proteção de risco o valor do capital aplicado protegido. 
     Então, após discutido, debatido e analisado o atual cenário econômico, 
manter as devidas aplicações financeiras, na expectativas de superar a meta 
atuarial. 
             Não havendo nada mais a tratar, eu, Azimar Martins Junior, a pedido, 
secretariei a reunião e assino a presente, juntamente com os demais presentes.  
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