
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –

15/04/2015. 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 quarta reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício 

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

COMINIPREVI/004/2015. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: 

Alessandra Arantes Marques, Carolina Tavares de Lima, Hudson Valério de Oliveira, 

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Silvana de Souza Soares, Dalva Pinheiro de Lima, 

César Rodrigues Rocha, Ives Pereira Tavares e Renildo Máximo Barbosa. A reunião 

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

de Investimentos – Mês Março: 2015; b) Análise dos Fundos de Investimentos; c) 

Aprovação de APR para o mês de maio de 2015; d) Apresentação dos Fundos de 

Investimentos pelos Bancos: Bradesco e Brasil; e) Outros. A Diretora Superintendente 

iniciou a reunião fazendo a apresentação dos conselheiros ao Gerente de 

Investimentos do Banco Bradesco Sr. Bruno de Souza Oliveira que iniciou sua 

apresentação demonstrando a estrutura de atendimento do Banco Bradesco, sugeriu 

que houvesse aporte maior de investimentos no fundo Bradesco FIC Referenciado DI 

Premium, que evidenciou uma rentabilidade acumulada nos últimos 12 (doze) meses 

de 11,18% (onze vírgula dezoito por cento), esse fundo tem por objetivo proporcionar 

aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros 

praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação 

preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. Apresentou também como 

opções neste momento de instabilidade do mercado financeiro os fundos: Bradesco FI 

RF IRF-M 1 que evidenciou uma rentabilidade acumulada nos últimos 12 (doze) meses 

de 10,62% (dez vírgula sessenta e dois por cento), tendo por objetivo proporcionar aos 

seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das 

oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e 

pré-fixadas, e índice de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda 

estrangeira ou de renda variável e o fundo Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5 que 

evidenciou uma rentabilidade acumulada nos últimos 08 (oito) meses de 7,48% (sete 

vírgula quarenta e oito por cento), esse fundo tem por objetivo proporcionar aos seus 

cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das 

oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e 

pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda 

estrangeira ou de renda variável. Dando prosseguimento ao desenvolvimento dos 

trabalhos a palavra foi passada ao Gestor de Recursos da BB DTVM Sr. Marcos Hoffert 



Amaral, que iniciou sua demonstração elencando os temas a serem abordados no dia: 

Economia Internacional e Brasileira, Rentabilidades dos Fundos de Renda Fixa, 

Composição da Carteira – RPPS de Itatiaia (RJ), Perspectivas e Diversificação. Relatou 

sobre a experiência que o Banco do Brasil tem no cenário econômico, informando a 

equipe da BB DTVM, Ratings e Certificações, as Premiações e os Serviços prestados. 

Demonstrou o cenário Internacional ilustrando com gráficos. Abordou sobre o cenário 

da economia brasileira. Evidenciou as Projeções BBDTVM para o ano de 2015, nos 

seguintes itens: PIB 2015: -1,4% (um vírgula quatro por cento); Inflação: IPCA 2015: 

8,5% (oito vírgula cinco por cento), IGP-M 2015: 6,3(seis vírgula três por cento); Taxa 

Selic 2015: 12,75% (doze vírgula setenta e cinco por cento). Informou sobre a questão 

da diversificação dos investimentos, porém de forma conservadora como se apresenta 

atualmente a carteira de investimentos do RPPS. Nada mais a acrescentar o Sr. Marcos 

abriu a palavra aos conselheiros para esclarecer as dúvidas. Não havendo nenhum 

questionamento a Diretora Superintendente agradeceu a apresentação. O Sr. Marcos 

Hoffert Amaral se colocou à disposição do IPREVI para prestar qualquer tipo de ajuda 

no que tange a investimentos. Prosseguindo a Diretora Superintendente entregou o 

Relatório Mensal de Investimentos do mês de março/2015 elaborado pela Empresa 

Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de março 

que os recursos do IPREVI estão alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e 

Variável, instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM o montante de R$ 

22.630.088,37 (vinte e dois milhões, seiscentos e trinta mil, oitenta e oito reais e trinta 

e sete centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 23.886.512,19 (vinte e 

três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e doze reais e dezenove 

centavos), Banco Itaucard o valor de R$ 6.168.225,65 (seis milhões, cento e sessenta e 

oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), Banco Bradesco o 

valor de R$ 2.453.293,45 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos 

e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), Oliveira Trust DTVM o montante 

de R$ 57.549,68 (cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 49.721.772,86 

(quarenta e nove milhões, setecentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e dois 

reais e oitenta e seis centavos), sendo 85,94% (oitenta e cinco vírgula noventa e quatro 

por cento) e R$ 8.137.040,33 (oito milhões, cento e trinta e sete mil, quarenta reais e 

trinta e três centavos), sendo 14,06% (quatorze vírgula zero 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 março de 

2015, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, 

apresentando um valor global no mês de março de R$ R$ 57.932.992,20 (cinquenta e 

sete milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte 

centavos) evidenciando rentabilidade mensal de R$ 304.152,77 (trezentos e quatro mil 

cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). A diretora Superintendente 

apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no 



fechamento de março 2015, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 0,53% (zero 

vírgula cinquenta e três por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 

1,84% (um vírgula oitenta e quatro por cento), representando assim um atingimento 

de 28,77% (vinte e oito vírgula setenta e sete por cento) da meta atuarial. 

Prosseguindo com o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de 

aplicação e resgate dos recursos do IPREVI, ficando acordado pelos conselheiros 

presentes que adotaríamos a recomendação da empresa de consultoria no sentido de 

mantermos em renda fixa uma carteira posicionada nos vértices mais longos em no 

máximo 40% (quarenta por cento), redirecionando recursos para o outro prazo, em 

ativos indexados ao CDI, IRF-M1 ou IMA-B5. Na renda variável, a recomendação é de 

manter uma exposição reduzida e aguardar uma melhora nos fundamentos que 

justifique elevar o risco da carteira no curto/médio prazos. Foi apresentada 

teleconferência pelo Senhor Mário Erbolato gerente executivo da Gerência Nacional 

de Investidores Corporativo, o Fundo de Investimento Caixa Brasil IPCA XVI Renda Fixa 

Crédito Privado, que tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização 

de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos 

financeiros, indexados a taxas pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA) 

visando acompanhar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA + 6,0% a.a., aplicação inicial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a 

taxa de administração do fundo é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre 

o valor do patrimônio líquido do Fundo. Após explanação do Senhor Mário, o comitê 

deliberou sobre a aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo 

supramencionado. Ficando aprovado também por unanimidade que todo fundo de 

investimento lançado e apresentado a diretoria com prazo exíguo para aplicação será 

encaminhado a empresa de consultoria em investimentos Crédito e Mercado para 

análise e diante da avaliação da mesma, dos limites de alocação estabelecido na PAI 

2015,  do retorno previsto, fica autorizada a aplicação. Foi aprovado pelos membros do 

comitê que toda a movimentação necessária indicada pela empresa de consultoria 

com o objetivo de proteger a carteira do RPPS será realizada.  Ficou autorizado 

também o resgate do montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 

para pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. Nada mais havendo a 

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

 


