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Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do corrente ano, sexta-feira, às 10:00h. de forma
online com o uso da plataforma MEET da Google, reuniram-se os membros do Comitê de
Investimento: José Carlos Rodrigues Coutinho, Maycon Alves Silva e Alexandre Roger Maciel
Ribeiro, o Diretor Presidente do IPREVITA, Wilson Marques Paz. e os senhores Ronaldo Borges
da Fonseca e Femando dos Reis Alvite, ambos, representando a empresa Mais Valia Educação
Ltda e a Atuária Ivelise Teixeira Lopes. Dando início aos trabalhos, o senhor José Carlos,
cumprimentando a todos, convidou o membro Maycon Alves Silva para secretariá-lo. Dando
continuidade à reunião, passou a palavra para o senhor Ronaldo Borges que abriu a llve
apresentando todos os demais presentes na reunião. Em seguida, convidou a senhora Ivelise
Teixeira Lopes para fazer a apresentação do estudo de ALM - Asset Liability Management. A
Atuária Iniciou a apresentação informando que o estudo do IPREVITA foi baseado na
Avaliação Atuarial de 2022 - mês base dezembro/2021, sob responsabilidade técnica do
ETAA - Escritório de Assessoria Atuarial S/A. Ressaltou que os resultados projetados

objetivam um melhor entendimento dos riscos inerentes à gestão dos recursos do IPREVITA,
contemplando os riscos do descasamento futuro de ativos e passivos do plano de benefícios
previdenciários, identificando com a devida antecedência quais os possíveis riscos, e se apresenta
como suporte à tomada de decisão pelo gestor. Ressaltou, ainda, que o trabalho contemplou a
revisão das alocações estratégicas obtidas no estudo atuarial refletindo neste as mudanças
ocorridas nos cenários de mercado, preços dos ativos e na base cadastral de participantes,
propondo composições de carteiras de investimentos que possam suportar e alongar a sobrevida
do plano de benefícios previdenciários. Frisou que o estudo contemplou como receita além dos
recursos aplicados, as receitas de contribuições previdenciárias patronais e dos servidores, e dos
aposentados e pensionista acima do teto do INSS, o plano de amortização em curso e a devida
estimação da compensação previdenciária, promovendo um casamento diante dos recursos
financeiros frente aos compromissos previdenciários ao longo dos próximos 75 anos. Concluindo,
a senhora Ivelise Teixeira Lopes, falou que comparando o resultado obtido pelo estudo de ALM, o
IPREVITA apresenta uma realidade bem distinta dos demais RPPSs existentes no Brasil.
Concluiu que as atuais aplicações financeiras dos recursos do IPREVITA em comparação aos
compromissos futuros, demonstram que a diversificação da carteira de investimento do IPREVITA
está muito próxima da fronteira eficiente sob o conceito de Harry Markowitz, ratificando a boa
gestão ao longos dos anos em relação aos investimentos do IPREVITA. Com a palavra, o senhor
Ronaldo Borges da Fonseca disse estar satisfeito com o resultado apresentado que, segundo ele,
demonstra que o IPREVITA está no caminho certo, refletindo o sucesso de toda a orientação dada
pela sua consultoria financeira e a dedicação dos membros do Comitê dé^nv^fimento^ o senhc^
Wilson Marques com palavra disse que esse resultado foi um trabálho conjunto do
Investimentos, dos conselheiros na aprovação e acompanham^ d;
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demais servidores e Diretores do IPREVITA envolvidos na gestão dos recursos financeiros. Com
a palavra, o Diretor Previdenciário e Presidente do Comitê de Investimentos, senhor José Carlos,
agradeceu pela explanação do estudo ALM a cargo da Atuaria Ivelise Teixeira Lopes, frisando que
o momento é propicio e que, sob orientação dos profissionais da Mais Valia Consultoria, será dado
inicio aos procedimentos para a compra de titulos públicos federais o que possibilitará a marcação
na curva, evitando-se com isso, resultados negativos nesses investimentos. Nada mais havendo
a  tratar, fgfl, Maycon Alves Silva, redigi o presente termo e o subscrevo,

seguindo assinado juntamente com os demais membros

presen a sede do IPREVITA.

José Càrlds Rodrioyes Coutinho

Wilson
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