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 22 (vinte e dois) dias do mês de março do corrente ano, terça-feira, às 10:00h, 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 e Alexandre Roger Maciel
Ribeiro. Comprovada a presença de todos membros, o Presidente do Comitê de Investimentos
declarou aberta a reunião, convidando o membro Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para

secretariá-lo. Em seguida, fez comentário sobre o 4° Congresso de Investimento realizado em
Florianópolis, promovido pela ABIPEM - Associação Brasileira das instituições Estaduais e
Municipais de Previdência, para qual o IPREVITA enviou (com exceção da conselheira Alda
Maria de Souza), todos os membros do Comitê de Investimento, onde pôde ser ver a alta

qualidade das palestras proferidas por diversos gestores de recursos, economistas,
representantes das instituições financeiras e da secretaria de previdência - SIPREV. Onde foi
dirimido dúvidas sobre o sistema CADPREV, em relação ao envio da Política de Investimento

para exercício de 2022, por conseqüência o envio do DAIR a partir de janeiro de 2022, onde teve
o seu envio postergado para o dia 31 maio de 2022, a aplicabilidade do estudo de ALM nos
investimentos do Institutos de previdência no intuito de casamento do Ativo e Passivo do
IPREVITA, como também um bom aproveitamento do conteúdo dos assuntos abordados,
dividindo os membros do Comitê de Investimento na participação das diferentes palestras
realizadas.

Dando continuidade, o Presidente fez a apresentação do relatório da Mais Valia Consultoria,

posicionado atê o dia 25/02/2022. 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 -1,60% os mais curto na ordem 1,18%, Já os fundos referenciados ao Dl, na ordem
de 1,60% e os de Renda Variável, em sua maior parte, sinalizaram resultados positivos na média

de 7,^o7exceto os fundos BDR's e Bolsa Americana, que tiveram rendimentos negativos na
orderti -46) 7% e -9,75% respectivamente.

Nadâ n&a mais havendo a^areu, Alexandre Roger Maciel Ribeiro, redigi o presente termo e

o supscrçvo,

seguindo assinado juntamente com os demais membros
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