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

10/06/2015. 

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

convocados para a presente reunião, através da Carta/ COMINIPREVI/006/2015. Neste 

ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Isaltina 

Cássia da Silva Alvim Dias, Silvana de Souza Soares,  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 

Maio/2015; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI-

competência Maio: 2015; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de 

APR para o mês de julho de 2015; e) Apresentação dos Fundos de Investimentos da 

Privatiza; f) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião fazendo a 

apresentação dos conselheiros ao Gerente da Privatiza Investimentos Sr. Luiz Henrique 

de Oliveira. Após o relato inicial foi realizada a explanação de dois fundos da Privatiza 

investimentos: Quest Small Caps FIC FIA, seu objetivo consiste em atingir performance 

superior ao SMLL através do investimentos em, no mínimo, 90% em ações de 

empresas que não estejam incluídas entre as 25 (vinte e cinco) maiores participações 

do IBrX – Índice Brasil. O fundo destina-se a receber aplicações de recursos 

provenientes de investidores em geral, que buscam desempenho superior ao Índice.  

Possui taxa de administração de 2,0% aa (dois vírgula por cento) ao ano, aplicação 

mínima inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cota de resgate: d+27, Liquidação do 

resgate: D+3 da Cotização. O Administrador do Fundo é o BTG Pactual Serviços 

Financeiros S/A DTVM, Custodiante: Banco BTG Pactual S.A, Auditor: Ernst& Young 

Auditores e Gestor: Quest Investimentos Ltda. Retorno médio mensal do fundo é de 

1,31% (um vírgula trinta e um por cento), o retorno do Ibovespa foi de - 0,43% (menos 

zero vírgula quarenta e três por cento) e o retorno SMLL foi de -0,08% ( menos zero 

vírgula zero oito por cento). E o fundo Quest Ações FIC FIA seu objetivo consiste em 

atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em ações de 

empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no 

médio/longo prazo. O fundo tem como público alvo os investidores em geral, assim 

considerados de acordo com a regulamentação expedida pela CVM, que tenham 

horizonte de investimento de médio e longo prazo. Possui taxa de administração de 

2,0% aa (dois vírgula por cento) ao ano, aplicação mínima inicial de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), cota de resgate: d+1, Liquidação do resgate: D+3 da Cotização. O 

Administrador do Fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, Custodiante: 



Banco BTG Pactual S.A, Auditor: Ernst& Young Auditores e Gestor: Quest 

Investimentos Ltda. Retorno médio mensal do fundo é de 1,74% (um vírgula setenta e 

quatro por cento) e o retorno do Ibovespa foi de 0,80% (zero vírgula oitenta por 

cento). Após apresentação realizada pelo técnico, a Sra. Alessandra agradeceu a 

presença do gerente e informou que o Comitê iria analisar o regulamento e prospecto 

dos fundos para com fundamento na análise realizada pela Consultoria de 

investimentos deliberar pela aplicação ou não nos fundos apresentados. Dando 

sequência a Diretora Superintendente entregou o Relatório Mensal de Investimentos 

do mês de Maio/2015 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em 

Investimentos. Foi demonstrado no mês de Maio 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$ 22.462.615,90 (vinte e dois 

milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e  quinze reais e noventa 

centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 25.052.626,67 (vinte e cinco 

milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete 

centavos), Banco Itaucard o valor de R$ 6.291.816,91 (seis milhões, duzentos e treze 

mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), Banco Bradesco o valor de 

R$ 5.231.352,35 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e 

dois reais e trinta e cinco centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R$ 58.835,13 

(cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e treze centavos). Nos 

Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 50.782.968,17 (cinquenta 

milhões, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezessete 

centavos), sendo 85,88% (oitenta e cinco vírgula oitenta e oito por cento) e R$ 

8.314.278,79 (oito milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e 

setenta e nove 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 maio de 2015, 

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

um valor global no mês de março de R$ 59.129.813,57(cinquenta e nove milhões, 

cento e vinte e nove mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), 

evidenciando rentabilidade mensal de R$ 670.750,33 (seiscentos e setenta mil e 

setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos). A diretora Superintendente 

apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no 

fechamento de maio 2015, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,14% (um 

vírgula quatorze por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 1,18% 

(um vírgula dezoito por cento), representando assim um atingimento de 97,09% 

(noventa e sete vírgula zero nove por cento) da meta atuarial. No período de Janeiro a 

Maio  evidenciou o retorno de R$ 3.169.944,85 (três milhões, cento e sessenta e nove 

mil,  novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a rentabilidade 

da carteira do Instituto no período acumulado de Janeiro a Maio foi de 5,66%(cinco 

vírgula sessenta e seis por cento)  frente uma meta atuarial para o mesmo período de 



7,80% (sete vírgula oitenta  por cento), representando assim um atingimento de 

72,65% (setenta e dois 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 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 torno 

de 60% (sessenta por cento), no máximo 10% 9dez por cento0 em IMA B5+ ou IDKA 

IPCA 20ª, o restante no IMA-B e IMA-Geral. Os demais recursos devem ser 

direcionados para os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-M1, IMA-

B5 ou IDKA IPCA 2A. Na renda variável, a recomendação é de manter uma exposição 

reduzida, pois não há percepção de melhora nos fundamentos que justifique elevar o 

risco da carteira no curto/médio prazos. Foi 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. 


