
  ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI
- 14/07/2017

Aos quatorze dias do mês de julho 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 5ª (quinta) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício
vigente,  convocados  para  a  presente  reunião,  através  da
Carta/COMINIPREVI/005/2017. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores:
Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, César Rodrigues Rocha,
Ana  Cristina  Faustino,  Andréa  da  Silva  Lima, Ives  Pereira  Tavares, Edgar  Soares de
Aguiar  e  Rogério  Bernardo  Pinto.  A  reunião  apresentou como pauta  os  seguintes
assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Junho/2017;
b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência:
Junho/2017; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de APR para o mês
de Agosto  de 2017;  e)  Outros.  A  diretora  superintendente Sra.  Alessandra  Arantes
Marques iniciou a reunião cumprimentando todos os conselheiros e em seguida fez a
entrega do Relatório Mensal, 2º Trimestre e 1º Semestre de 2017 de Investimentos –
elaborado  pela  Empresa  de  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em  Investimentos.  Foi
demonstrado que no mês de junho os recursos do IPREVI foram alocados da seguinte
forma:  Instituição Banco  do  Brasil  Gestão  de  Recursos  DTVM,  o  montante  de  R$
12.582.636,10 (doze milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trintas e seis
reais  e  dez  centavos), Caixa  Econômica  Federal  o  montante  de  R$  54.574.701,16
(cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e um reais
e  dezesseis  centavos), Itaú  Unibanco  o  valor  de  R$  7.866.846,51  (sete  milhões,
oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e um
centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.583.458,05 (cinco milhões, quinhentos e
oitenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e cinco centavos), BEM DTVM
(Adm. Bradesco)  o  valor  de  R$  2.062.896,25  (dois  milhões,  sessenta  e  dois  mil,
oitocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o
montante de R$ 1.085.422,46 (um milhão, oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e
dois reais e quarenta e seis centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$
71.134,15 (setenta e um mil,  cento e trinta e quatro reais  e quinze centavos).  Nos
Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 73.134.341,23 (setenta e três
milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e três
centavos), sendo 87,13% (oitenta e sete vírgula treze por cento), e R$ 10.692.753,45
(dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e cinqüenta e três reais e
quarenta e cinco centavos), sendo 12,74% (doze vírgula setenta e quatro por cento) em
Renda  Variável.  Dando  sequência,  foi  apresentado  e  entregue  aos  conselheiros  o



Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência: junho/2017, assinado
pela Tesoureira interina Ana Cristina Faustino, matrícula 1017, apresentando um valor
global de R$ 83.934.332,48 (oitenta e três milhões, novecentos e trinta e quatro mil,
trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) evidenciando rentabilidade
de R$ 424.398,02 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e
dois centavos). Foi apresentado o relatório mensal da Empresa de Crédito e Mercado
Consultoria  em  Investimentos  demonstrando  que  no  fechamento  de  junho  a
rentabilidade da carteira do Instituto foi de 0,51% (zero vírgula cinqüenta e um por
cento), frente uma meta atuarial para o mesmo período de 0,26% (zero vírgula vinte e
seis por cento), representando assim um atingimento de 199,05% (cento e noventa e
nove  vírgula  zero  cinco  por  cento)  da  Meta  Atuarial.  Foi  apresentado  o Relatório
Analítico dos Investimentos em Junho/2017 demonstrando que no período de Janeiro
a Junho evidenciou retorno de R$ 4.068.815,88 (quatro milhões, sessenta e oito mil,
oitocentos  e  quinze reais  e  oitenta e  oito centavos)  a  rentabilidade da carteira  do
Instituto no período acumulado foi  de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento)
frente uma meta atuarial para o mesmo período de 4,11% (quatro vírgula onze por
cento), representando assim um atingimento de 129,55% (cento e vinte e nove vírgula
cinqüenta e cinco por cento) da Meta Atuarial. A diretora superintendente apresentou
aos membros do Comitê a análise realizada pela consultoria de investimentos do fundo
de Investimento ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI, que diante da análise
dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não sugeriu o
aporte, tendo em vista que o regulamento do fundo está desenquadrado quanto ao
disposto  no  Artigo  7º,  Inciso  VII,  Alínea  “b”  da  Resolução  CMN  3.922/2010,  pois
permite  a  aquisição  de  títulos  de  dívida  pública  de  ente  não  federal,  havendo,
portanto,  impedimento  legal  para  recebimento  de  aportes  por  parte  do  RPPS
(regulamento v. 01/04/2018). Após conhecer o teor da análise do fundo apresentada
pela  Crédito  e  Mercado  os  membros  do  Comitê  de  Investimentos  decidiram  não
realizar a aplicação.  Ficou decidido que entrando algum recurso seria direcionado o
montante  de  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais)  no  fundo  INFINITY  INST.  FI
MULTIMERCADO; CNPJ: 05.500.127/0001-93, atrelado a conta 027.043847-5; agência :
0027, Banco BRB S/A, com o objetivo de alcançar o percentual de 5% (cinco por cento)
estabelecido  na  PAI 2017.  Foi  acordado  pelo  Conselho  que  o  Instituto  aplicaria  os
recursos  novos  nos  fundos:  IRFM1,  CDI  e  IDKA 2A.  Ficou  autorizado  o  resgate  do
montante  de  R$  600.000,00  (seiscentos  mil  reais)  para  pagamento  com  despesas
administrativas e  previdenciárias. Nada  mais  havendo  a  ser  tratado  no  dia,  a  Sra.
Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.


