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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ES ■

IPREVITA.

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do corrente ano, segunda-feira, às lOh, 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: José Carlos Rodrigues Coutinho - Presidente,

Alda Maria de Souza, Maycon Alves Silva, Cirley Moté de Souza e Alexandre Roger Maciel

Ribeiro. Comprovada a presença de todos os membros, o Presidente do Comitê de

Investimentos declarou aberta a reunião, convidando o membro Alexandre Roger Maciel Ribeiro,

para secretariá-lo. Em seguida, apresentou como pauta principal os seguintes assuntos: 1) as

alterações na Política de Investimentos para o exercício de 2022 advindas com a publicação da

Resolução n° 4.963/21 e 2) diversificação nos investimentos do IPREVITA com a possibilidade

de aplicação no Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM. Dando seqüência, explanou sobre a

Resolução n° 4.963, de 25 de novembro de 2021, que entrará em vigor em 03 de janeiro de 2022

revogando a Resolução 3.922/10. Ressaltou que, por determinação da SPREV do Ministério da

Previdência e Trabalho, todas as Políticas de Investimentos para o ano de 2022 dos RPPSs

devem acatar as diretrizes da nova Resolução 4.963/21 e, por conseguinte, o envio da Política

de Investimentos para o ano de 2022 teve seu prazo final alterado para 31 de março de 2022,

recomendando a todos os membros presentes a leitura da nova Resolução 4.963/21 para

reformulação da Política de Investimentos do IPREVITA. Prosseguindo, o Presidente apresentou

o extrato consolidado dos ativos, posicionado em 09/12/2021, frisando que a rentabilidade anual

alcançada até o momento de -3,29%, se comparada á meta atuarial (IPCA + 5,42%) atualmente

em 15,03%, apresenta resultado abaixo da meta atuarial em 18,32%, justificando que o resultado

insatisfatório continua tendo como pano de fundo o cenário econômico global fortemente abalado

pela pandemia, entretanto, fez questão de ressaltar que os investimentos de Renda Fixa do

IPREVITA, tanto os mais curtos (IMA-B 5) quanto os mais longos (IMA-B 5+), tem trazido

retomos bastante interessantes no último bimestre. Quanto aos investimentos de Renda

Variável, ressaltou que no ultimo mês houve uma considerável melhora com destaque para os

fundos BDR Nível I e BOLSA AMERICANA, que no consolidado anual, demonstraram resultado

positivo em quase 30%. Prosseguindo, o Presidente fez a apresentação da lâmina do fundo RIO

BRAVO PROTEÇÃO FIM, gerido pela Rio Bravo Investimentos LTDA, administrado pela
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sendo um produto que demonstra grande potencial de rentabilidade com resultado superando a

nossa meta atuarial, e como sugestão, para melhora no desempenho dos investimentos do

IPREVITA, indica o aporte de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no referido, sendo sua

sugestão acatada pelos membros presentes. Não havendo nada mais a tratar e^JAlexandre
Rogar jiítaçiel Ribeiro, redigi o presente termo e o subscrevo,

seguii^o i s§lnado juntamente com os demais membros presentes.

José odrigues Couíinho

Alda Màri^qerboüza

ouza

Mayq^^es Silva
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