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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 2 (dois) dias do mês de agosto do corrente ano de 2021 (dois mil e vinte e um), segunda-
feira, às 14h30min, na Sede do IPREVITA situada na Rua Padre Otávio Moreira, n° 188, Centro.
Itapemirim, ES, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos Alexandre Roger Maciel
Ribeiro - Presidente Interino, Alda Maria de Souza. Luciana Torres Pereira e Cirley Moté de
Souza com a ausência justificada do membro Maycon Alves Silva, que está participando de uma
capacitação on-line sobre o COMPREV, tendo como convidados o Diretor Presidente Wilson

Marques Paz e o Diretor Previdenciário José Carlos Rodrigues Coutinho que participou de forma
remota com a utilização do recurso de comunicação do Google Meet. Comprovada a presença
de maioria dos membros do Comitê, o Presidente Interino declarou aberta a reunião convidando
Luciana Torres Pereira para secretariá-lo. Dando continuidade, frisou que os assuntos a serem
abordados na reunião eram: 1) a análise do desempenho obtido nos investimentos do IPREVITA
durante o 1° SEMESTRE de 2021, com auxílio do Relatório emitido pela empresa Mais Valia,
consultora financeira que presta assessoria ao IPREVITA; 2) avaliação acerca da possibilidade
de alocação de recursos em novos fundos de investimentos, priorizando a diversificação nos
ativos do IPREVITA; e, 3) adesão ao Pró-Gestão RPPS e a exigência de Certificação de todos
os membros do Comitê de Investimentos. Dando seqüência, apresentou o extrato consolidado
dos ativos, posicionado em 28/07/2021, frisando que a rentabilidade anual alcançada até o
momento de 0.2%, se comparada à meta atuarial (IPCA + 5,42%) atualmente em 7,82%,
apresenta resultado abaixo da meta atuarial em 7,63%. Em seguida, fez questão de ressaltar
que os ajustes promovidos nos meses de junho e julho/2021, propiciaram a regularização do
enquadramento da carteira de investimentos do IPREVITA em relação aos limites de alocação
impostos pela Resolução CMN 3922, em especial, dos ativos enquadrados no art. 8°, II, "a
Passando para o primeiro assunto da pauta, o Presidente Interino apresentou o relatório emitido
pela empresa Mais Valia, ressaltando que o resultado insatisfatório continua tendo como pano de
fundo o cenário econômico global fortemente abalado pela pandemia, e no âmbito interno, a
instabilidade política e econômica com forte influência para suspeitas do mercado com relação a
permanência de ministros e equipe econômica diante de algumas ações incisivas do Poder
Executivo em empresas de economia mista e de grande participação no mercado e índice de
ações; das disputas políticas "veladas", porém, antecipadas mirando a sucessão presidencial em
2022; e o forte crescimento da inflação medida pelo IPCA. Como sugestão para melhora do
desempenho, o Presidente Interino lembrou que conforme, deliberado anteriormente pelo
Comitê, foi efetuado o resgate de recursos na importância de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões),
que em razão da necessidade de diversificação dos investimentos, poderão ser aplíc
outros fundos de renda variável, apresentando um quadro comparativo para ap.reciáção
Comitê, com destaque para o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA, gerido pela A
Quest Investimentos LTDA, administrado pela empresa BEM Distribuidora de Títu
Mobiliários LTDA, custodiado pelo Banco Bradesco S/A, sendo um produto que, em^suTlâmina,
demonstra bons rendimentos desde o seu início em 2009. Outro produto analisado pela Diretoria
Executiva é o fundo CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL Fl AÇÕES, gerido pela Constância
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Investimentos LTDA, administrado pela BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LIDA,
também custodiado pelo banco Bradesco S/A e, ainda, o fundo OCCAM FIC DE AÇÕES, gerido
pela OCCAM Brasil Gestão de Recursos Uda, administrado pela BEM Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários LTDA e custodiado pelo Banco Bradesco S/A. Após análise dos relatórios e
discussão acerca das oportunidades indicadas, foi deliberado pelos membros do Comitê o aporte
inicial de R$ 2.000.000.00 (dois milhões) no fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FiC FIA; o
aporte inicial de R$ 1.000.000.00 (um milhão) no fundo CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL Fl
AÇÕES e o aporte inicial de R$ 1.000.000.00 (um milhão) no fundo OCCAM FIC DE AÇÕES.
Passando para o terceiro e último assunto da reunião, o Presidente Interino do Comitê de
Investimentos franqueou a palavra ao Diretor Presidente do IPREVITA, que ponderou sobre os
procedimentos adotados pelo IPREVITA para obtenção da Certificação Pró-Gestâo RPPS. O
Diretor Presidente ressaltou a necessidade da Certificação Profissional de todos os membros do
Comitê de Investimentos, sendo este requisito indispensável à obtenção da pretensa Certificação
Pró-Gestão RPPS, estabelecendo o prazo de 1 (um) mês para adequação da Comitê. Outro
ponto abordado pelo Diretor Presidente foi o e-mail recebido da Agência n® 850 da Caixa
Econômica Federal em Marataízes, ES, acusando a tentativa de fraude na Conta Corrente n® 14-
1 pertencente ao IPREVITA, fato este que deverá ser levado ao conhecimento das autoridades
competentes. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente Interino do Comitê de Investimentos
declarou encerrada a reunião e eu, Luciana Torres Pereira, a pedido, redigi o presente termo e o
subscrevo, seguindo assinado juntamente com os demais
membros presenteà.
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