PREVITA
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 20 (vinte) dias do mês de abril do corrente ano, quarta-feira, às 14;00h, na Sede do
IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio Moreira, n° 188, Centro, Itapemirim, ES. reuniram-se os
membros do Comitê de Investimento, a saber: José Carlos Rodrigues Coutinho - Presidente,

Maycon Alves Silva, Alda Maria de Souza, Ciiiey Moté de Souza. Comprovada a presença da
maioria dos membros, o Presidente do Comitê de Investimentos declarou aberta a reunião,
convidando o membro Maycon Alves Silva, para secretariá-lo. Em seguida, fez comentário sobre
o cenário econômico atual no Segmento de Renda Variável: no mês de março o IPREVITA
apresenta um retorno bem satisfatório em função da recuperação dos investimentos no
segmento de renda variável o índice oficial da bolsa brasileira, o IBOVESPA já se valorizou, em
2022, até o dia 31 de março em 14,48% e no mês de março, de 6,06%, no segmento de Renda
Fixa. O COPOM em sua última ata, deve interromper, na metade deste ano, a elevação da Taxa
SELIC, trazendo significativa valorização dos índices de renda fixa como o CDI e os IMAs,
comentou ainda que as novas entradas de recursos estão sendo aplicado no Banestes em fundo
Dl, aguardando melfiores oportunidade de investimento, mediante das dúvidas do cenário que
estamos vivenciando, com a guerra da Rússia e Ucrânia e que o cenário político brasileiro.
Dando continuidade, o Presidente fez a apresentação do relatório da Mais Valia Consultoria,
posicionado até o dia 31/03/2022. 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 2,3% os mais curto na ordem 3,74%; já os fundos referenciados ao Dl, na ordem de
2,50% e os de Renda Variável, em sua maior parte, sinalizaram resultados positivos na média de
13,58%, exceto os fundos BDR"s e Bolsa Americana, que tiveram rendimentos negativos na
ordem -19,62% e -3,75% respectivamente.

Nada pada mais havendo a tratar eu, Maycon Alves Silva, redigi o presente termo e o subscrevo,
seguindo assinado juntamente com os demais membros presentes.
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