
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI - COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI 

– 12/11/2014. 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 14:00 (quatorze) horas, 

na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, 

deu-se início a décima primeira reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no 

exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da Carta/ 

COMINIPREVI/014/2014. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: 

Alessandra Arantes Marques, Hudson Valério de Oliveira, Andréa da Silva Lima, Silvana 

de Sousa Soares, Dalva Pinheiro de Lima, Ives Pereira Tavares. A reunião apresentou 

como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação dos Fundos de Investimentos do 

Banco Bradesco; b) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês 

outubro: 2014; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de APR para o 

mês de Dezembro de 2014; e) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião 

passando a palavra para os representantes da instituição financeira Bradesco S.A. 

Senhores: Edson Moreira de Carvalho gerente da Agência de Itatiaia que deu as boas 

vindas aos conselheiros e passou a palavra ao gerente de investimentos do Banco 

Bradesco Sr. Bruno Oliveira que iniciou sua apresentação explicando sobre a estrutura 

de atendimento do Banco Bradesco, contando com 4.680 (quatro mil, seiscentos e 

oitenta) agências, tendo 62 (sessenta e dois) gerentes de Investimentos e 02 (dois) 

gerentes especialistas, todos certificados pela CPA-20, Certificação Profissional 

Anbima. Apresentou a posição de mercado do banco com volume administrado dos 

órgãos Públicos de R$ 10,4 (dez vírgula quatro) bilhões, volume administrado dos RPPS 

de R$ 4,8 (quatro vírgula oito) bilhões, total de municípios: 437 (quatrocentos e trinta 

e sete). Dando prosseguimento, foi apresentado pelo Sr. Bruno a BRAM – Bradesco 

Asset Management relatando a experiência do Banco Bradesco administrando 

recursos de terceiros há mais de 40 anos. Possuindo conhecimento e presença no 

mercado de capitais brasileiro, gestão especializada por segmento, sendo uma das 

maiores gestoras de Renda Fixa da América Latina. Demonstrou como principais 

conquistas a atribuição do ranking MQ1 de Qualidade de Gestão em 2004, o maior na 



escala internacional definida pela Agência Moody’s. Apresentando compromisso com a 

Política de Qualidade e ainda é a primeira empresa do segmento a obter o certificado 

em 2002. Foi explicado aos conselheiros acerca do Enquadramento da Resolução 3922, 

limites de alocação dos recursos. Como sugestão do profissional do Bradesco neste 

momento de instabilidade no mercado financeiro relatou que seria interessante migrar 

parte dos recursos do IRFM1 para o Fundo Bradesco FI Referenciado DI Premium uma 

vez que este fundo apresenta rentabilidade acumulada anual em 2014 de 8,00% (oito 

por cento) e a rentabilidade acumulada nos últimos 12 (doze) meses de 10,54% (dez 

vírgula cinquenta e quatro por cento). Esse fundo de investimento apresenta liquidez 

diária, aplicação inicial de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), resgate mínimo de 

R$ 1.000,00 (mil reais), o administrador do fundo é o Banco Bradesco e o Gestor é a 

BRAM DTVM. Após as explanações o Gerente de Investimentos agradeceu a Diretoria 

pela oportunidade de participar da reunião de trabalho deste Comitê e se colocou à 

disposição desta instituição.  Após a apresentação a Diretora Superintendente 

prosseguiu a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de 

outubro/2014 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em 

Investimentos. Foi demonstrado no mês de outubro que os recursos do IPREVI estão 

alocados da seguinte forma: instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM 

valor: R$ 24.216.681,67 (vinte e quatro milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e 

oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), Caixa Econômica Federal montante: R$ 

20.264.668,71 (vinte milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta 

e oito reais e setenta e um centavos), Banco Itaucard valor R$ 4.922.888,57 (quatro 

milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e 

sete centavos), Banco Bradesco R$ 2.345.977,23 (dois milhões, trezentos e quarenta e 

cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), Itaú Unibanco R$ 

956.462,63 (novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e três centavos), Oliveira Trust DTVM R$ 54.615,14 (cinquenta e quatro mil, 

seiscentos e quinze reais e quatorze centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o 

montante de R$ 47.023.029,13 (quarenta e sete milhões, vinte e três mil, vinte e nove 

reais e treze centavos), sendo 85,04% (oitenta e cinco vírgula zero quatro por cento) e 

R$ 8.272.198,90 (oito milhões, duzentos e setenta e dois mil, cento e noventa e oito 

reais e noventa centavos), sendo 14,96% (quatorze vírgula noventa e seis por cento) 



aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos 

conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês 

de outubro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 

1006, apresentando um valor global no mês de outubro de R$ 55.387.469,56 

(cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e 

nove reais e cinquenta e seis centavos). A diretora Superintendente apresentou o 

relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro 

até outubro de 2014, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 8,41% (oito vírgula 

quarenta e um por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 10,30% 

(dez vírgula trinta por cento), representando assim um atingimento de 81,65% (oitenta 

e um vírgula sessenta e cinco por cento) da meta atuarial. Prosseguindo com o 

desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de aplicação e resgate dos 

recursos do IPREVI, ficando decidido que não seriam realizadas significativas 

movimentações financeiras. Foi acertado pelos conselheiros presentes que 

adotaríamos a recomendação da empresa de consultoria no sentido de manter uma 

carteira posicionada no IMA-B e IMA-Geral, entre 40% e 50%, mantendo uma posição 

média de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) no curto prazo, em ativos 

indexados ao CDI e/ou IRF-M 1, como medida protetiva. Ficando acordado ainda por 

unanimidade, que no momento da aplicação dos recursos a Diretora Superintendente 

estaria verificando com a empresa a melhor rentabilidade dos fundos de investimentos 

no período, visando alcançar melhores resultados. Ficou autorizado o resgate do 

montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para pagamento de 

despesas administrativas e previdenciárias. A diretora informou que a empresa 

Privatiza ligou desmarcando a apresentação nesta data, pois encontra-se participando 

de Congresso, será agendado novamente no próximo ano. Nada mais havendo a ser 

tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.  

 

  

 


