
mã

mm

W
m

IPREVITA À

íM
'•' \L'm,

r
<■ -n -«

i
^

S. :

ê.
Ki

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itapemirím-ES

Autarquia Municipal
CNPJ N° 05.129.529/0001-23

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO IPREVITA - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ES.

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, quarta-feira, às catorze
horas, na sede do IPREVITA situada à Rua Padre Otávio Moreira, n° 188, Centro,
Itapemirim, ES, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos José Carlos
Rodrigues Coutinho - Presidente, Alexandre Roger Maciel Ribeiro, Alda Maria de Souza,
Cirley Moté de Souza e Luciana Torres Pereira. Comprovada a presença de todos os
membros, o Presidente do Comitê declarou aberta a reunião, convidando o membro
Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariá-lo. Inicialmente, ressaltou a necessidade de
adequações na Política de Investimentos do IPREVITA em razão das alterações da
Resolução 3.922/2010, trazidas pela Resolução BACEN n° 4.695/2018, onde foram
estipuladas novas diretrizes de aplicação dos recursos dos Regimes Próprios de
Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios com
destaque para a alteração prevista no art. 7°, inciso I alínea "b" - PI 100% do Título Público,
onde o limite de aplicação passou a ser de 20% do PL do RPPS para cada Fundo do
Investimento. Em seguida, o Presidente do Comitê explanou que em razão da complexidade
das alterações advindas com a publicação da Resolução BACEN n° 4.695/2018, que
demandam uma análise técnica financeira mais abrangente para a devida alteração da atual
Política de Investimentos, torna-se imprescindível a realização de uma reunião
extraordinária, antes da próxima reunião prevista no Calendário de Reuniões - 19/06/2019,
que será po^erjormente agendada e comunicada aos membros. Não havendo nada mais a
tratar eu^A^x^ Roger Maciel Ribeiro, redigi o presente termo e o subscrevo

yf Alyl I J' A \—1 seguindo assinado juntamente com os demais presentes.

José Carlos Roídri^jés Coutinho
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Alda Mal^ía tf^Souza

Luciana Torres Pereira
Tel.: (28) 3529-6151

Rua Crisanto Araújo, 97 - CEP 29330-000 - Centro - Itapemirim-ES
www.iprevita.com.br j E-maib iprevlta@lprevita.com.br


