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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO

COMITÊ DE INVESTIMENTO DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-IPREVITA

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, quarta-

feira, às 15 horas e vinte minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua

Padre Otávio Moreira, 188 - Centro - Itapemirim-ES, reuniu-se o

membros Comitê de Investimentos do IPREVITA, composto pelos

servidores Cirley Moté de Souza - membro do Conselho de

Administração, José Carlos Rodrigues Coutinho - Diretor

Administrativo-Financeiro, Lucíana Torres Pereira - Secretária do

Conselho de Administração, onde foi analisado o relatório de

performance referente ao mês de setembro de 2018 da Mais Valia

Consultoria Financeira(empresa contratada), nesse momento da corrida

eleitoral, onde no consolidado do referido mês, ficamos abaixo da meta

atuarial (IPCA+6%) em -6,84%. Resultado esse influenciado pela

incerteza do sucessor na presidência da república do nosso país,

terminado o primeiro turno das eleições e as primeiras pesquisas

eleitorais para o segundo turno, sinalizando a vitória de Jair Bolsonaro, o

mercado reagiu positivamente, tanto nos investimentos em renda fixa e

renda variável, chegando até a presente data os fundos IMA-B com os

vencimentos mais longos valorizaram com taxas á 7,87%, superando a

nossa meta atuarial. Analisando o resultado até esse momento e com as

devidas orientações da consultoria financeira, entendemos que devemos

aproveitar o momento atual, resgatando um percentual de 50% dos

fundos IMA-B (devido a volatilidade) e aplicarmos em fundo IRF-

M l(idem CDI), para garantirmos parte destes rendimentos auferidos

nesse momento.
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Acreditamos que o quadro político continuará ditando o ritmo do

mercado, neste sentido, entendemos que devemos aguardar o resultado

do segundo turno da eleição presidencial. E assim revermos as posições

dos investimentos do IPREVITA.

Não havendo nada mais a tratar eu, Luciana Torres Pereira

secretariei a reunião e assino a presente, juntamente com os demais

membros.

Luciana iorres Pereira

José CarI rigues Coutinho
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