
/^1PREVITA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

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

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro 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, apresentou como pauta principal os seguintes assuntos: 1)

Calendário de Reuniões do Comitê de Investimentos para o exercício de 2022 e 2) apresentação

do relatório da Mais Valia Consultoria posicionado até o dia 19/01/2022. Prosseguindo, informou

que, de acordo com o Calendário previamente aprovado, a primeira reunião deveria ter ocorrido

no dia 20 (vinte) de janeiro, mas em virtude da ausência de 3 (três) membro impossibilitados de

comparecer à reunião, transferimos para a presente data. Explicou, ainda, que a periodicidade

das reuniões desse ano é mensal sendo necessária, para cumprimento das metas do PRO-

GESTÃO RPPS, a juntada de todos os relatórios, cartas econômicas e sugestões da Mais Valia

consultoria, empresa contratada, entre outros informes inerentes ao cenário econômico,

fornecido pelas instituições financeiras, com o devido registro nas atas. Dando continuidade, o

Presidente fez a apresentação do relatório da Mais Valia Consultoria, posicionado até o dia

19/01/2022. Fez questão de frisar que os investimentos do IPREVITA nos fundos de Renda Fixa

100% Títulos Públicos com vencimentos mais curtos, performaram em média 0,10% e os de

vencimentos mais longos na ordem de -2,24%. Já os fundos referenciados ao Dl, na ordem de

0,45% e na Renda Variável a maior parte tem sinalizado resultados negativos, concluindo ser

imprescindível uma maior cautela na escolha de novos ativos caso a opção seja aumentar a

posição dos investimentos em ativos de Renda Variável. Ressaltou, ainda, a possibilidade de

compra de títulos públicos direto, pois o momento está propício, e para tanto, será iniciado um

processo para compra de um pequeno volume com marcação à mercado, até que seja

providenciado o estudo de ALM, quando, de posse do resultado, teremos melhores condições de

análise sobre possível novas compras com mais tranqüilidade e com marcação na curva. Foi

informado, ainda, que a criação do grupo do WhatsApp do comitê de investimento, facilitará a

comunicação entre os membros do comitê, lembrando do dia das reuniões do calendário,
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reuniões ordinárias e eventuais extraordinárias, troca de informações inerentes ao mercado

financeiro, lançamento de novos fundos de Investimento e outros informes quando necessário.
Não havendo nada mais^r^r eu. Alexandre Roger Maciel Ribeiro, redigi o presente termo e o
subscrevo, —^ seguindo assinado juntamente com os demais membros
presentesl \

José Càrios^odrigues Coutinho

Alda Maria JlrâáOza

MayowMjjes Silva
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