
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –

10/03/2014. 

Aos dez dias do mês de março 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 terceira reunião deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, 

convocados para o presente ato, através da Carta/ COMINIPREVI/003/2014. Neste ato 

estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Isaltina 

Cássia da Silva Alvim Dias, Carolina Tavares de Lima, César Rodrigues Rocha, Hudson 

Valério de Oliveira, Ives Pereira Tavares, Dalva Pinheiro de Lima. A reunião apresentou 

como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de 

Investimentos – Mês de Fevereiro: 2014; b) Apresentação do Demonstrativo dos 

recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Fevereiro: 2014; c) Análise dos Fundos 

de Investimentos; d) Aprovação de APR para o mês de Abril de 2014. E) Outros. A 

Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de 

Investimentos do mês de fevereiro/2014 elaborado pela Empresa Conexão Consultores 

de Valores Mobiliários Ltda. Foi apresentado e entregue aos conselheiros o 

Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI, competência fevereiro de 2014, 

assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando 

um valor global de R$ 49.721.402,92 (quarenta e nove milhões, setecentos e vinte e 

um mil, quatrocentos e dois reais e noventa e dois centavos), apresentou rendimento 

mensal de R$ 464.405,43 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinco 

reais e quarenta e três centavos). Em ato contínuo foi demonstrado pela Diretora 

Superintendente o cálculo do retorno para cada investimento e também a 

rentabilidade da carteira do RPPS, apresentado pela Empresa Conexão, que será 

disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Itatiaia, na página do IPREVI. Dando 

prosseguimento ao desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de 

aplicação e resgate dos recursos do IPREVI para o mês de abril/2014. Ficando 

autorizado o resgate de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) das aplicações do 

Banco do Brasil, que deverá ser aplicado nos Bancos: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 – valor: 

R$ 154.400,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), BB Previdenciário 

IRF-M1 – valor: R$ 53.846,50 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e 

cinquênta centavos), BB Previdenciário RF Perfil – valor: R$ 1.068.253,75 (um milhão, 

sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 – valor: R$ 2.449.000,00 (dois milhões, quatrocentos e 

quarenta e nove mil reais), Bradesco – Fundo de Investimento Bradesco FI RF IRF-M1 – 

valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), Itaú – Fundo de Investimento Itaú Soberano 

RF IRF-M1 - valor: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Deverá ainda ser aplicado 



assim que o credenciamento for devidamente regularizado, aplicação no valor de R$ 

53.000,00 (cinquenta e três mil reais) em FIP no Banco Ourivest. Ficou autorizado 

também o resgate de até o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o 

mês de abril/2014, para despesas administrativas e previdenciárias. Nada mais 

havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por 

encerrada a reunião.  


