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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ES -
IPREVITA.

Aos 3 (três) dias do mês de maio do corrente ano de 2021 (dois mil e vinte e um), segunda-feira,

às 09h40min, na Sede do IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio Moreira, n® 188. Centro,

Itapemirim, ES. reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, a saber; Alda Maria de

Souza, Luciana Torres Pereira, Ciriey Moté de Souza e Alexandre Roger Maciel Ribeiro,

juntamente com o Diretor Presidente, Senhor Wilson Marques Paz. e o servidor efetivo do

íPREVilA, senhor Maycon Alves Silva, tendo como pauta principal a necessidade de alteração

da composição do Comitê de Investimentos. Comprovada a presença da maioria dos membros,

o Diretor Presidente do IPREVITA, com a devida permissão de todos os presentes, declarou

aberta a reunião, convidando o membro Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariá-lo.

Dando continuidade, ressaltou que o objetivo principal da reunião era propor a alteração da

composição do Comitê de Investimentos pelos seguintes motivos: 1) afastamento para

tratamento de saúde do seu Presidente, Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho; 2)

impedimento do atual Presidente do Comitê em exercer a função devido ao vencimento da

Certificação ANBIMA CPA-10 e 3) necessidade de cumprimento da obrigatoriedade prevista na

Portaria n® 11, de 1® de agosto de 2012, que regulamenta o funcionamento do Comitê de

Investimentos, onde é exigido que a maioria dos membros do Comitê de Investimentos deve

possuir a Certificação prevista no art. 2® da Portaria MPS n° 440, de 9 de outubro de 2014.

Dando continuidade, o Diretor Presidente do IPREVITA indicou para assumir interinamente a

Presidência do Comitê de Investimentos durante o afastamento por motivo de saúde do atual

Presidente o nome do membro Alexandre Roger Maciel Ribeiro. Franqueada a palavra aos

demais membros do Comitê, não houve indicação de um novo nome e após análise e discussão,

os membros acolheram a sugestão do Diretor Presidente e aclamaram, por unanimidade, o

senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro como novo Presidente Interino do Comitê de

Investimentos enquanto perdurar o afastamento do atual Presidente. Em seguida, para

recomposição do Comitê, o Diretor Presidente do IPREVITA propôs a inclusão jJG-servidor

Maycon Alves Silva, que possui a Certificação CGRPPS - APIMEC, como merrS^, franqueani
novamente a palavra aos membros presentes para que indicassem outro norriç.Xm votação,
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membros foram unânimes na escx)lha do servidor Maycon Alves Silva como novo membro do

Comitê de investimentos. Não havendo nada mais a^ar eu, Alexandre Reger Maciel Ribeiro,
redigi o presente termo e o subscrevo,

com os demais membros presentes.

seguindo assinado juntamente
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