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/^i
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM ES ■
IPREVITA.

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do corrente ano. segunda-feira, às 10:20h, 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, fez a apresentação da minuta do Regimento Interno do Comitê
de Investimento enviada á todos os membros pelo grupo do WhatsApp para leitura e análise no
dia 1° de fevereiro. Após discussão e aprovação, feitas as devidas adequações sugeridas, o
Regimento Intemo foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente fez a
apresentação do relatório da Mais Valia Consultoria, posicionado até o dia 31/01/2022. Fez

questão de frisar que os investimentos do IPREVITA nos fundos de Renda Fixa 100% Títulos

Públicos com vencimento mais longos performaram na ordem de -1.63%. Já os fundos
referenciados ao Dl, na ordem de 0,73% e os de Renda Variável, em sua maior parte,
sinalizaram resultados positivos na média de 6,9%, exceto os fundos BDR s e Bolsa Americana,
que tiveram rendimentos negativos na ordem -5,3% e -9,75% respectivamente. Dando
prosseguimento, o Presidente registrou que após a liberação dada aos RPPSs para aplicação
em instituições privadas, o IPREVITA vem recebendo visitas de representantes de diversas
Instituições Financeiras, Agentes Autônomos de Investimento, ligações e convites para
participação em lives onde são apresentados várias opções de fundos de investimentos.

Informou que dentre as opções já apresentadas, dois fundos se destacam com um histórico de
rendimento ao longo do tempo muito superior ao seu Benchmark (Ibovespa) sendo, inclusive,
premiados pelo site infoMoney. considerando um dos maiores sites especializados em
mercados, investimentos e negócios do Brasil, como os melhores fundos do mercado de renda

variável do ano de 2021 nas categorias ouro e bronze respectivamente, a saber: GUEPARDO

VALOR INSTITUCIONAL, administrado pelo Banco Daycoval S/A e TARPON GT FIC FIA
administrado pelo Banco BTG pactuai. Depois da análise do material apresentado em relação a
ambos os fundos, os membros do Comitê optaram pelo credenciamento ÍS^terjor aporte de
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recursos em percentual lii^ado a até 1% do PL do IPREVITA nos referidos fundos. Nada nada
mais havendo a tratar/4^ Xlexandre Roger Maciel Ribeiro, redigi o presente termo e o
subscreve, seguindo assinado juntamente com os demais membros

presen ( j
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