
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI -
10/04/2017

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete às 10:00 (dez) 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
2ª (segunda) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente,
convocados para a presente reunião, através da Carta/COMINIPREVI/002/2017. Neste
ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, César
Rodrigues Rocha, Ana Cristina Faustino, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira
Tavares,  Antônio  Carlos  Souza  dos  Anjos  e  Rogério Bernardo  Pinto.  A  reunião
apresentou  como  pauta  os  seguintes  assuntos: a)  Apresentação  da  Carteira  de
Investimentos  do  IPREVI  e  as  Perspectivas  do  Mercado  financeiro  pelo  técnico  da
Empresa  de  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em  Investimentos  Sr.  Thiago  Norte;  b)
Apresentação  do  Relatório  Mensal  de  Investimentos  -  Mês:  Março/2017;  c)
Apresentação do Demonstrativo dos recursos  aplicados pelo IPREVI  – competência:
Março/2017; d) Análise dos Fundos de Investimentos; e) Aprovação de APR para o mês
de maio de 2017; f)  Outros.  A Diretora  Superintendente do IPREVI  Sra.  Alessandra
Arantes  Marques  iniciou  a  reunião  cumprimentando  todos  os  conselheiros  e  em
seguida apresentou os novos membros do Conselho ao senhor Thiago Norte, diretor
comercial da Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. O diretor
cumprimentou  a  todos  e  começou  sua  explanação  elogiando  a  Carteira  de
Investimentos do IPREVI, dizendo que os retornos alcançados no ano de 2016 foram
excelentes. No acumulado do ano de 2016 a Instituição obteve um retorno financeiro
de R$ 10.744.352,66 (dez milhões,  setecentos e quarenta e quatro mil,  trezentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), alcançando 16,86% (dezesseis vírgula
oitenta e seis por cento) frente a uma meta atuarial estimada em 12,64% (doze vírgula
sessenta e quatro por cento). Isso demonstra uma excelente gestão nos recursos do
RPPS.  Após  as  considerações  do  exercício  passado,  o  Sr.  Thiago  explanou  sobre  a
evolução  da  carteira  no  primeiro  trimestre  de  2017,  demonstrando  o  crescimento
apresentado  nos  três  primeiros  meses  do  ano,  no  montante  de  R$  4.266.640,19
(quatro milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e dezenove
centavos). Orientou os membros do Comitê de Investimentos a proceder alteração na
Política Anual de Investimentos (PAI) a fim de otimizar os resultados: zerar o percentual
do fundo de investimentos em direitos creditórios fechado sênior previsto no Artigo 7º,
VII, a, passando o percentual previsto anteriormente de 2,50% (dois vírgula cinco por
cento) neste fundo para o fundo de investimentos renda fixa crédito privado, previsto
no artigo 7º, VII, b, totalizando o percentual de 5,00% (cinco por cento). Foi sugerido
também zerar o percentual  dos Fundos de investimentos em participações fechado



previsto no Artigo 8º, V., em virtude do IPREVI neste momento não está enquadrado
como investidor  qualificado.   Após  discussão,  foi  DELIBERADO por  unanimidade  as
alterações sugeridas na Política Anual de Investimentos. Sugeriu ainda o consultor, um
remanejamento de valores dentro dos fundos de investimentos atrelados ao IMA, de
forma que a carteira tenha seus recursos alocados em 30% (trinta por cento) no  IMA
B5+ e 20% (vinte por cento) no IMA B. Após análise da atual carteira e pertinência das
sugestões,  foi  DELIBERADO o resgate  e  aplicações  nos  seguintes  fundos:  Fundo de
Investimento CAIXA NOVO BRASIL IMA-B  FIC Renda Fixa LP, CNPJ: 10.646.895/0001-90
o  valor  de  R$  4.928.000,00  (quatro  milhões,  novecentos  e  vinte  e  oito  mil  reais)
atrelados à conta 2001-8 e aplicar no fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMA B5+ TP
RF  LP,  CNPJ:  10.577.503/0001-88  o  valor  de  R$  4.928.000,00  (quatro  milhões,
novecentos  e  vinte  e  oito  mil  reais)  atrelados  à  conta  2001-8.  Outra  observação
realizada foi em relação ao produto multimercado, onde existe uma concentração de
recursos neste segmento apenas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC
MULTIMERCADO, e apesar de ter apresentado bons resultados seria mais estratégico
segregar  os  valores  no  mesmo  segmento,  porém  em  instituições  diferentes.  Foi
DELIBERADO resgatar o valor de R$ 1.911.720,00 (um milhão, novecentos e onze mil,
setecentos  e  vinte  reais)  do Fundo de Investimentos  ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E
MOEDAS FIC MULTIMERCADO, CNPJ: 00.973.117/0001-51, referente à conta 24.171-7,
agência  0848  e  transferir:  R$  1.300.000,00  (um  milhão  e  trezentos  mil  reais)  para
INFINITY  INST.  FI  MULTIMERCADO;  CNPJ:  05.500.127/0001-93,  atrelados  a  conta
027.043847-5; agência 0027, Banco BRB S/A. E transferir R$ 611.720,00 (seiscentos e
onze mil, setecentos e vinte reais); atrelados à conta 2001-8, agência 2810. Aplicar o
valor de R$ 611.720,00 (seiscentos e onze mil, setecentos e vinte reais no Fundo de
Investimento CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO; CNPJ: 14.120.520/0001-42
atrelado à conta 2001-8. Resgate do valor de R$ 680.280,00 (seiscentos e oitenta mil,
duzentos e oitenta reais) do Fundo de Investimento BB BRADESCO PREMIUM FI RENDA
FIXA  REFERENCIADO  DI,  CNPJ:  03.399.411/0001-90,  referente  à  conta  300-P.  E
aplicação no Fundo de Investimento CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO, CNPJ:
14.120.520/0001-42 o valor de R$ 680.280,00 (seiscentos e oitenta mil,  duzentos e
oitenta  reais)  atrelados  à  conta  2001-8.  Prosseguindo com o  desenvolvimento dos
trabalhos  a  diretora  superintendente  fez  a  entrega  do  Relatório  Mensal  de
Investimento do mês de março/2017 elaborado pela Empresa de Crédito e Mercado
Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no mês de março os recursos do
IPREVI  foram  alocados  da  seguinte  forma: Instituição  Banco  do  Brasil Gestão  de
Recursos DTVM, o montante de R$ 12.526.836,71 (doze milhões, quinhentos e vinte e
seis mil,  oitocentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos),  Caixa Econômica
Federal o montante de R$ 51.701.673,63 (cinqüenta e um milhões, setecentos e um
mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), Itaú Unibanco o valor
de R$ 9.170.262,48 (nove milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e sessenta e
dois reais e quarenta e oito centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 6.748.508,01 (seis



milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oito reais e um centavo),  BEM
DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 1.128.928,87 (um milhão, cento e vinte e oito mil,
novecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o
montante de R$ 723.811,39 (setecentos e vinte e três mil, oitocentos e onze reais e
trinta e nove centavos),  BNY MELLON (Adm. Macro Invest) o valor de R$ 85.776,91
(oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos). Nos
Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 72.585.071,00 (setenta e dois
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e setenta e um reais), sendo 88,42% (oitenta
e oito vírgula quarenta e dois por cento) e R$ 9.500.772,00 (nove milhões, quinhentos
mil, setecentos e setenta e dois reais), sendo 11,57% (onze vírgula cinqüenta e sete por
cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos
conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos  aplicados  pelo  IPREVI,  competência:
março/2017, assinado pela Tesoureira interina Ana Cristina Faustino, matrícula 1017,
apresentando um valor global de R$ 82.091.057,46 (oitenta e dois milhões, noventa e
um mil, cinqüenta e sete reais e quarenta e seis centavos) evidenciando rentabilidade
de R$ 767.621,26 (setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e
vinte e seis centavos).  Foi  apresentado o relatório mensal da Empresa de Crédito e
Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no fechamento de março a
rentabilidade da carteira do Instituto foi de 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por
cento), frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,76% (zero vírgula setenta
e seis por cento), representando assim um atingimento de 123,48% (cento e vinte e
três vírgula quarenta e oito por cento) da Meta Atuarial. Foi apresentado o Relatório
Analítico dos Investimentos em Março e 1º Trimestre de 2017 demonstrando que no
período de Janeiro a Março evidenciou retorno de R$ 4.266.640,19 (quatro milhões,
duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e dezenove centavos),  a
rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 5,58% (cinco vírgula
cinqüenta e oito por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 2,42%
(dois  vírgula  quarenta  e  dois  por  cento),  representando  assim  um  atingimento  de
230,25% (duzentos e trinta vírgula vinte e cinco por cento) da Meta Atuarial. Foram
analisados  pelos  conselheiros  os  documentos  de  credenciamentos  das  seguintes
instituições financeiras:  Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda,
BRAM  –  Bradesco  Asset  Management  S.A.  Distribuidora  de  Títulos  e  Valores
Mobiliários,  Banco  Bradesco  S.A.,  Rio  Bravo  Investimentos  Ltda,  sendo  os  mesmos
devidamente  assinados  por  todos  os  presentes.  Ficou  autorizado  o  resgate  do
montante  de  R$  800.000,00  (oitocentos  mil  reais)  para  pagamento  com  despesas
administrativas incluindo  as  despesas  com  a  metade  do  13º  salário  previsto  para
pagamento no final do mês de maio. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra.
Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.


