
 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica 
____________________________________________________________________________ 

Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 

Aos onze dias do mês de agosto de 2022 às 11:00 horas reuniram-se os membros do Comitê 
de Investimentos para reunião ordinária. Fizeram-se presentes os membros Rodrigo Garcia 
Giori, Juliana de Lima Silva Rodrigues, Paulo Henrique da Costa Silva Matos, Jean Felipe 
Nunes Anunciação e Eliane Santana Tavares. A pauta é (i) leitura e aprovação da ata da 26ª 
reunião ordinária do Comitê de Investimento; (ii) assuntos gerais. Ressalta-se que as 
atividades elencadas nesta ata estão diretamente ligadas ao rol de atividades desempenhadas 
pelo Comitê de Investimentos descritas no Plano de Trabalho do Comitê para o ano de 2022. 
Quanto ao item (i) a Presidente fez a abertura da reunião e a leitura da ata da 26ª reunião 
ordinária do Comitê de Investimentos. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar 
a ata foi aprovada. Quanto ao item (ii) a Presidente informou aos membros sobre a compra de 
títulos públicos deliberada na última reunião do Comitê onde foi investido R$ 12.990.594,99 
(doze milhões, novecentos e noventa mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e 
nove centavos) em NTN-B com vencimento em 2035 a taxa de 5,77% e R$ 10.393.421,96 (dez 
milhões, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e seis 
centavos) em NTN-B com vencimento em 2040 a taxa de 5,82%. A diferença da compra foi de 
R$ 137.757,09 (cento e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) 
que será investido em fundo DI. O membro Rodrigo relatou sobre problema na plataforma da 
empresa Crédito e Mercado, especificamente no relatório de Retorno. Informou que quando é 
feita a impressão do relatório os valores constantes divergem dos apresentados na plataforma. 
A Presidente Juliana neste momento entrou em contato com o suporte da Crédito e Mercado 
onde informaram que já estão cientes do problema e já estão trabalhando para resolvê-lo. Sem 
mais a discutir, relatar ou deliberar, a Presidente encerrou a reunião e eu, Rodrigo Garcia Giori, 
lavro a presente ata que por mim será assinada juntamente com os demais membros desse 
Comitê. A reunião encerrou-se às 12:10 horas.  
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