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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 dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, terça-feira, às
16:00 horas, na Sede do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira, 188 Centro - Itapemirim-ES, reuniu-se os membros do Comitê de Investimentos do

IPREVITA, composto pelos servidores CIrley Moté de Souza - membro do
h

Conselho de Administração, José Carlos Rodrigues Coutinho - Diretor
Administrativo-Financeiro, Luclana Torres Pereira - Secretária do Conselho de

Administração, onde foi analisado o relatório de performance referente ao mês de

novembro de 2018 da Mais Valia Consultoria Financeira(empresa contratada),
onde no consolidado do referido mês, ficamos abaixo da meta atuarial (IPCA+6%)
em -0,20%, resultado esse muito satisfatório, pois verificando que em setembro
do referido ano, estávamos com um resultado de -6,84 %, o que parecia quase
impossível reverter a situação. Pois bem, com o auxilio da Mais Valia Consultoria
Financeira e a decisão tomada por esse comitê de investimento, foi tomada as

devidas medidas de resgates e alocações em fundos de vencimentos mais longos,
continuando as aplicações em renda variável. Com apenas poucos dias para
ím

encerrar o exercício de 2018, acreditamos que é pouco provável de fecharmos o
ano com resultado diferente do que agora se encontra, lembrando ainda mesmo

que o resultado fique na casa de -0,20%, entendemos que o resultado ê de um

bom tamanho, haja vista que nos dois últimos exercícios de 2016 e 2017,
obtivemos superação da meta na ordem de 8,13% e 3,00% respectivamente.

O senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, informou que teremos que retificar a

política de investimentos para o exercício de 2019, devido a alteração da resolução
3922/2010, pelo Conselho Monetário Nacional, no dia 27 de novembro de 2018,

onde foi exigido maiores controles das instituições financeiras para garantir maio
segurança nos investimentos.
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Após isso, o Presidente José Carlos Rodrigues Coutinho abriu discussão do
calendário de reuniões do exercício de 2019, em cumprimento á Portaria MPS

n° 440, de 09 de outubro de 2013. Em seguinte, a análise de datas e discussão
ficou decidido que as reuniões do Comitê de investimento serão realizadas na

sede do IPREVITA, sempre às quartas-feiras e no período da tarde (14 horas). As
ià

mesmas serão realizadas nas seguintes datas: 13 de fevereiro, 17 de abril, 19 de
junho, 21 de agosto, 23 de outubro e 18 de dezembro. Finalizando, o Presidente
agradeceu a presença de todos. III) Encerramento: Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a reunião às 14 horas e quarenta rninut^. Eu, Luciana Torres Pereira,
secretariei os trabalhos e subscrevo

, seguido

dos demais presentes.

Não havendo nada mais a tratar eu, Luciana Torres Pereira, secretariei a reunião

e assino a presente, juntamente com os demais membros.
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