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

Aos 9 (nove) dias do mês de junho do corrente ano de 2021 (dois mil e vinte e um), quarta-feira,
às 10h15min, 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; Alexandre Roger
Maciel Ribeiro - Presidente Interino, Alda Maria de Souza, Luciana Torres Pereira, Cirley Moté
de Souza e Maycon Alves Silva. Comprovada a presença de todos os membros, o Presidente
Interino do Comitê de Investimentos declarou aberta a reunião convidando o membro Maycon
Alves Silva para secretariá-lo. Em seguida, ressaltou que o objetivo principal da reunião era a
análise do desempenho obtida nos investimentos do IPREVITA durante o exercício de 2021.
com auxílio da Carta Mensal emitida em 07/06/2021 pelo Economista Ronaldo Borges da
Fonseca, representante da empresa Mais Valia Consultoria Financeira que presta Assessoria
Financeira ao IPREVITA. Dando continuidade, apresentou o extrato consolidado dos ativos,
posicionado em 04/06/2021, onde fez questão de evidenciar que a rentabilidade anual alcançada
até o momento de 1,19%, se comparada à meta atuarial (IPCA + 5,42%) atualmente em 5,46%,
apresenta resultado abaixo da meta atuarial em 4,24%. Em seguida, explanou acerca do

enquadramento da carteira de investimentos do IPREVITA demonstrado no já citado extrato
consolidado dos ativos, que aponta a necessidade de ajustes das aplicações em relação aos
limites de alocação propostos na Política de Investimentos para o ano de 2021 e dos limites de

alocação impostos pela Resolução CMN 3922, em especial, dos ativos enquadrados no art. 8®,
II, "a" da citada Resolução. O Presidente Interino fez questão de ressaltar, ainda, que conforme
explicitado na Carta Mensal, a recomendação de investimentos para o mês de junho é a
alocação de recursos no segmento de investimentos no exterior, no nosso caso em fundos BDR,
devido a desvalorização do dólar que finalizou maio próximo a uma cotação de R$ 5,05 x US$
1,00 sendo que a expectativa divulgada pelo BACEN indica o alcance de câmbio no ano de 2021

do dólar a R$ 5,30. Após análise dos relatórios e rica discussão acerca das oportunidades
indicadas pela assessoria financeira, ficou estabelecido pelos membros que é necessária a
alocação de recursos, neste momento, no fundo BDR Nível I já existente, sendo, inclusive
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ventilada a possibilidade de resgate de recursos alocados em fundos de investimento de Renda
Fixa para adequação da carteira. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente Interino do
Comitê de Investimentos declarou encerradas reunião e eu, Maycon Alves Silva, a pedido, redigi
o presente termo e o subscrevo, W seguindo assinado juntamente com
os demais membros oreseiates.

Alexandre ciel Ribeiro

Alda Mán^e Souza

Cirley

Luciana Torres Pereira
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