
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –

30/07/2014. 

Aos trinta dias do mês de julho 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 sétima reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício 

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

COMINIPREVI/008/2014. 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 empresa Infinity Asset; c) Abertura de conta para 

aplicação no Banco Ouroinvest ; d) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a 

reunião entregando aos conselheiros o Demonstrativo dos recursos aplicados pelo 

IPREVI, competência junho de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de 

Lima, matrícula 1006, demonstrando no mês de junho o valor global de R$ 

53.412.901,46 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e um 

reais e quarenta e seis centavos), apresentando rendimento mensal de R$ 544.438,42 

(quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e 

dois centavos). Prosseguindo com o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a 

estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI para o mês de agosto/2014; 

ficando decidido também que 30% dos recursos aplicados em fundos IRFM-1, e os 

novos recursos inseridos ao patrimônio do Instituto devam ser aplicados no Fundo 

IMAB-5, ou IMAB Geral, como estratégia para atingir a meta atuarial deste exercício. 

Fica autorizado o resgate do montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para 

pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. Dando continuidade ao 

desenvolvimento dos trabalhos a Diretora Superintendente informou que para 

concretizar a aplicação no produto FIDC da empresa Ourinvest foi aberta a conta para 

depósito - Banco 712 Agência 001 Conta corrente nº 12.751-5). A empresa apresentou 

dois produtos: Ourinvest FIDC Veículos II, FIDC aberto e Ourinvest FIDC Suppliercarde, FICD 



fechado. Foi apresentada análise da empresa realizada pela Consultoria Crédito e 

Mercado e a opção para aplicação foi Ourinvest FIDC Suppliercarde no valor já autorizado 

de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). A empresa Infinity Asset, realizou 

apresentação de seus produtos evidenciando os seguintes Fundos: Selection FIA possui 

perfil arrojado, com rentabilidade no mês de 4,59% (quatro vírgula cinquenta e nove 

por cento) e em 12 (doze) meses rentabilidade de 13,47% (treze vírgula quarenta e 

sete por cento) e Tiger FI RF apresenta perfil moderado, com rentabilidade no mês de 

5,61% (cinco vírgula sessenta e um por cento) e em 12 (doze) meses rentabilidade de 

11,26% (onze vírgula vinte e seis por cento). Após a explanação sobre os fundos de 

investimentos o representante da empresa Sr. Jorge David se colocou à disposição 

para futuras apresentações. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra 

Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


