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Al A DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTC DO INSTITUTO DE
PREVÍDÊMCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUi^ilCIPIO DE ITÃPEMIR2M, ES -
IPREVITA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte,
sexta-feira, às catorze horas e quinze minutos, na sede do IPREVITA
situada à Rua Padre Otávio Moreira, no 188, Centro, Jtapemirim, ES,
reuniran-,-se o membros do Comitê de Investimento:^ José Carlos
Rodrigues Coutinhr - Presidente, .vexandre Rogor Maciel Ribeiro,
Luciana Torres Pereira e Cirley Moté de Souza. Cornorovada a presença
da maioria dos membros, o prosidente do Corritê de-idr.ou cderta a
reunião convidando o membro .«^.lexrndre Roger Maciel Ribeiro, para
secretaria-lo e dando in.fcio aos trabalhos, começou a explanar sobre a
performance consolidada dos investimentos do IPREVITA durante o
exercício de 2019. Apresentou um rendimento de 25,99%, superando
a meta atuarial - IPCA4-6% em 15,40%. Informou, ainda, que foi o
melhor rendimento no estado do Espirito Santo e entre os melhores do
Brasil. Conforme foi conversado anteriormente, encurtamos os
vencimentos dos fundos de Renda Fixa mais longos como; IMA-B e IMA-
B 5-1-, resgatan' ■ a aplicando em fundo ce renda rlxo IMa-5 e no fundo
Gestão Ativa que contempla uma gestão que resgata e aplica nos fundos
icima citados automaticamente de acordo com melhor momento.
Ficamos no aguardo dos próximos dias, para analisarmos o momento
ideal para as novas entradas de recursos e alterações nas alocações
existentes.

Não havendo nada mais a tratar eu. Alexandre F<oger Ma iro,
redigi o presente termo e o subscrevo A
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seguindo assinado juntamente cc.m os de-nais membros p
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