
IPREVITA
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 MUNIClPtO DE ITAPEMIRIM - ES -

IPREVITA.

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do corrente ano, segunda-feira, às 10:00h, na Sede do

IPREVITA, localizada na Rua Padre Otávio Moreira, n° 188, Centro, Itapemirim, ES, reuniram-se

os membros do Comitê de Investimento, a saber: José Carlos Rodrigues Coutintio - Presidente,

Maycon Alves Silva e Alexandre Roger Maciel Ribeiro. 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 do fundo
CAPITAL PROTEGIDO FIM, onde o IPREVITA investiu em janeiro/2022 o valor de R$

2.000.000,00 (dois milhões de reais) em seu lançamento, fundo este, com oportunidade de

superar a meta atuaria). Informou que devido à procura de mais investidores e que por se tratar
de um fundo fechado, onde não é permitido a entrada de novas aplicações, a RIO BRAVO
constituiu um novo fundo, o CAPITAL PROTEGIDO FIM II, com as mesmas características do

fundo anterior (mesma gestão e administração). Após análise do fundo, foi verificado que o
momento é propício para aplicação de novos recursos e, neste sentido, ficou decidido pelos
membros presentes, a aplicação de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) no referido
fundo. Dando continuidade, o Presidente teceu comentários sobre a possibilidade de compra de

ações da ELETROBRÁS via fundo de investimentos administrado e gerido pela CAIXA, a saber
o fundo CAIXA FIA AÇÕES ELETROBRÁS, no intuito de ampliar o volume de investimentos em
Renda Variável, aproveitando a janela de oportunidades. Frisou, ainda, que, diante da
expectativa de privatização da empresa, existe grande chance de uma valorização das ações da
ELETROBRÁS, refletindo na performance do fundo e consequentemente na expectativa de
superação da nossa meta atuarial. Após análise, os membros decidiram pelo resgaste de R$
2.000.000,00 (dois milhões) do fundo de Renda Fixa CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA a aplicando o referido valor no fundo de Renda Variável CAIXA FIA AÇÕES
ELETROBRÁS. Nada mais havendo a tratar eu, Maycon Alves Silva, redigi o presente termo e o
subscrevo, ly) seguindo assinado juntamente com os demais
membros presentes.

José Oari Coutinho

Alexandre Roflér NfacíeíRibeiro
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