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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 cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove,

sexta-feira, às quinze horas, na sede do IPREVITA, situada à Rua Padre

Otávio Moreira, n® 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 e Cirley

Moté de Souza. Comprovada a presença da maioria dos 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 23/10/2019, por estar acompanhando

o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro na cerimonia

de inauguração da nova sede do Instituto de Previdência e Assistência

dos Servidores do Município de Linhares - IPASLI. Em seguida, informou

que a performance consolidada dos investimentos do IPREVITA, até o

dia 22/10/2019, apresentou um rendimento de 22,74®/o, superando a

meta atuarial - IPCA-i-6% em 15,21%. Informou, ainda, que

provavelmente não teremos o mesmo rendimento para os próximos

meses, principalmente, nas alocações em renda fixa devido à tendência

de queda dos juros e da taxa SELIC, atualmente na ordem de 5,50%

a.a. Ressaltou que com a aprovação da reforma da previdência, os

investimentos em renda variável apresentaram bons resultados com

perspectivas de melhoria, o que possibilita ao IPREVITA o aumento de /y,

seus investimentos neste seguimento. Ressaltou novamente que, caso o

cenário econômico tenda a apresentar em curto prazo, um resultado

desfavorável, o Comitê deverá se reunir para avaliação e tòraada de
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decisão visando melhores alternativas de investimento para proteção e

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

tratar eu, Alexandre Rog^^ciel Ribeiro, redigi o presente termo e o
subscrevo, ^ seguindo assinado juntamente

com os derrjajs membros presentes.
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José Ca odrigues Coutinho

is

Alda Ma^^^e Souza

e de Souza
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