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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 vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove,

segunda-feira, às quatorze horas, na sede do IPREVITA, situada à Rua

Padre Otávio Moreira, no 188, Centro, Itapemirim, ES, reuniram-se o

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, o presidente informou que não foi possível realizar a

reunião agendada no calendário de reuniões para o dia 21/08/2019, em

razão do afastamento do Prefeito Interino do Município de Itapemirim,

ES, pela Câmara Municipal, uma vez que todas as secretarias e demais

repartições públicas ficaram fechadas naquele dia; comentou ainda que,

até a presente data, a performance consolidada dos investimentos do

IPREVITA, apresentou um rendimento de 17,17®/o superando a meta

atuarial (IPCA+6®/o), em 11,24%, marca essa há muitos anos não

vista. A título de comparação, até o mês de julho/2019, as aplicações do

IPREVITA tiveram um rendimento de R$ 26.446.680,70, enquanto que

as contribuições previdenciárias (patronais e segurados) de todos os

órgãos do Município (PMI, SAAE, Câmara e IPREVITA), corresponderam

a R$ 10.429.145,75, ou seja, os rendimentos financeiros superaram

em 153®/o o valor arrecadado com as contribuições previdenciárias.

Entendemos que, em se tratando da queda dos juros e da SELIC na

ordem de 6®/o a.a., não teremos os mesmos rendimentos para os

próximos anos na renda fixa, mas com aprovação das reformas da
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previdência e tributária, os investimentos em renda variável apresentam

boas perspectivas de melhoria, e o IPREVITA deverá aumentar seus

investimentos neste seguimento. Ressaltou ainda que, caso o cenário

econômico tenda a apresentar em curto prazo, um resultado

desfavorável, o Comitê deverá se reunir para avaliação e tomada de

decisão visando melhores alternativas de investimento para proteção e

manutenção da meta atuarial já alcançada. Não havendo nada mais a

tratar eu, Alexandre R^^Ákc\e\ Ribeiro, redigi o presente termo e o
subscrevo, — seguindo assinado juntamente

com os demais merroro^^presentes.

José CarloV Rodrigues Coutinho

k
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Luclana Torres Pereira
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