
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –

13/06/2014. 

Aos treze dias do mês de junho 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 sexta reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, 

convocados para a presente reunião, através da Carta/ COMINIPREVI/007/2014. Neste 

ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, 

Carolina Tavares de Lima, Hudson Valério de Oliveira, Isaltina Cássia da Silva Alvim 

Dias, César Rodrigues Rocha e Renildo Máximo Barbosa. A reunião apresentou como 

pauta os seguintes assuntos: a) Análise dos Fundos de Investimentos; b) Apresentação 

da Minuta da Lei de criação do Comitê de Investimentos encaminhada ao Gabinete do 

Prefeito; c) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando aos 

conselheiros o Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI, competência maio 

de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, 

demonstrando no mês de maio o valor global de R$ 52.530.306,74 (cinquenta e dois 

milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos) 

apresentando rendimento mensal de R$ 466.649,48 (quatrocentos e sessenta e seis 

mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).  Por telefone o 

representante da empresa Conexão de Valores Mobiliários, Sr. Claudenir, orientou os 

membros do Comitê de Investimentos que no momento atual o Instituto deveria evitar 

investir em fundos a longo prazo e  investimento em renda variável para evitar riscos. 

Foi sugerido que se aplicasse 80% (oitenta por cento) da carteira em IMAB-5, pois o 

rendimento esperado para os próximos sete meses será de 6,48% (seis vírgula 

quarenta e oito por cento) 3,10% dado pelo IPCA projetado para fechar o ano + 3,28% 

dado pelo juro real do IMAB-5 que nesta data paga um prêmio de 5,68%. E 20% (vinte 

por cento) da carteira em Fundo DI que rendendo 11% (onze por cento) até o final do 

ano, vão render no período de sete meses 6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento). 

Foi apresentado também o relatório com rentabilidade média da carteira do RPPS 

evidenciando no mês de maio a rentabilidade de 0,90% (zero vírgula noventa por 



cento), Meta Atuarial: 0,92% (zero vírgula noventa e dois por cento), % da Meta: 

97,55% (noventa e sete vírgula cinquenta e cinco por cento). No acumulado do ano a 

rentabilidade da carteira é de 3,93% (três vírgula noventa e três por cento), enquanto 

que a meta acumulada no período é de 5,84% (cinco vírgula oitenta e quatro por 

cento), sendo assim o RPPS atingiu 67,21% (sessenta e sete vírgula vinte e um por 

cento) da meta atuarial. Foi autorizado pelos membros do comitê o resgate de R$ 

5.0000.000,00 (cinco milhões de reais) do BB Previdenciário RF IRFM-1 conta: 5539-5 

do Banco do Brasil, sendo que R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) deverá ser 

aplicado no Banco do Brasil no Fundo de Investimento IDKA 2 , conta: 5539-5 e o valor 

de R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de reais) deverá ser aplicado no Banco Caixa 

Econômica Federal no Fundo de Investimento Caixa FI Brasil IMAB-5 TP RF LP, conta: 

2001-8. Prosseguindo com o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia 

de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI para o mês de julho/2014; ficando 

decidido também que os novos recursos inseridos ao patrimônio do Instituto devam 

ser aplicados no Fundo IMAB-5, como medida de proteção, diante da instabilidade do 

cenário econômico. Foi resgatado o valor de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil 

reais) para pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. Dando 

continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos a Diretora Superintendente 

apresentou o processo que versa sobre a Contratação de empresa para prestação de 

serviços de consultoria de títulos e valores mobiliários que lastreiam os recursos 

previdenciários, em conformidade com a legislação vigente, processo administrativo nº 

099/14. A solicitação em tela justifica-se diante da complexidade do mercado 

financeiro e da obrigação legal deste RPPS em alcançar com seus investimentos a Meta 

Atuarial estipulada pelo Ministério da Previdência Social. Insta salientar que três 

empresas participaram do processo licitatório na modalidade dispensa licitação, 

conforme verifica-se em folhas 05. Percebe-se cristalinamente na coleta de Preços 

realizada pelo Chefe do Departamento de Licitações do IPREVI que as empresas 

Conexão Consultores de Valores Mobiliários e Crédito e Mercado Gestão de Valores 

Mobiliários apresentam como valor da proposta para a referida prestação dos serviços 

o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), evidenciando desta forma o empate. Diante 

de tal situação apresentada a Diretora Superintendente e o Comitê de Investimentos 

do IPREVI, conselho que terá a referida consultoria como instrumento para a tomada 



de decisão, faz saber que: Analisando as propostas dos serviços apresentados e o 

layout dos mesmos em seus respectivos Sites; resta evidente que a empresa Crédito e 

Mercado Gestão de Valores Mobiliários demonstra de maneira transparente e objetiva 

as informações, sem com isso perder a técnica na elaboração dos Relatórios; A relação 

de clientes com contratos regulares no Estado do Rio de Janeiro comprovam a 

capacidade técnica e credibilidade na prestação dos serviços; transmitindo segurança 

ao órgão contratante; As capacitações promovidas pela AEPREMERJ – Associação das 

Entidades de Previdência do Estado do Rio de Janeiro que os membros desta 

Instituição têm participado nos últimos doze meses, ficou evidente a técnica e 

eficiência dos profissionais da empresa supracitada em decorrência da qualificação dos 

mesmos; A apresentação da proposta da empresa Crédito e Mercado Gestão de 

Valores Mobiliários foi anterior a da Conexão Consultores de Valores Mobiliários; razão 

pela qual acata-se a primeira cotação enviada a este Instituto. Diante dos aspectos 

abordados, essa Superintendência em decisão conjuntamente com o Comitê de 

Investimentos em reunião realizada no dia 13 de junho do corrente, decide pela 

Contratação da Empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários. Nada 

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

encerrada a reunião.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 


