
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI -
16/05/2018

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezoito às 10:00 (dez) horas,

na Sala  de Reuniões  do Insttuto  de Previdência  dos  Servidores  Públicos  do

Município de Itataia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175,

Centro, ItataiaaRJ, deuase início a 05ª (quinta) Reunião Ordinária deste Comitê

de  Investmentos  a  COMINIPREVI,  no  exercício  vigente,  convocados  para  a

presente  reunião,  através  da  Carta/COMINIPREVI/006/2018.  Neste  ato

estveram presentes os seguintes servidores: Renildo Máximo Barbosa, César

Rodrigues  Rocha,  Isaltna  Cássia  da  Silva  Alvim  Dias,  Ives  Pereira  Tavares,

Rosemary  Pereira  Gonçalves  Nascimento,  Ana  Cristna  Faustno,  Rogério

Bernardo Pinto  e  Alessandra  Arantes  Marques.  A  reunião apresentou como

pauta  os  seguintes  assuntos:  a)  Apresentação  do  Relatório  Mensal  de

Investmentos  –  Mês:  Abril/2018o  b)  Apresentação  do  Demonstratvo  dos

Recursos  Aplicados  pelo  IPREVI  –  competência:  Abril/2018o  c)  Análise  dos

Fundos de Investmentoso d) Aprovação de APR para o mês de Junho de 2018o

e) Outros. A Diretora Presidente do IPREVI Sra. Alessandra Arantes Marques

iniciou a reunião realizando  a entrega do Relatório Analítco dos investmentos

do mês: Abril/2018, elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em

Investmentos.  Foi  demonstrado que no mês de Abril  os recursos do IPREVI

foram  alocados  da  seguinte  forma:  Insttuição  Banco  do  Brasil  Gestão  de

Recursos DTVM, o montante de R$ 17.216.579,87 (dezessete milhões, duzentos

e dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos),

Caixa Econômica Federal o montante de R$ 52.230.713,05 (cinquenta e dois

milhões, duzentos e trinta mil, setecentos e treze reais e cinco centavos),Itaú

Unibanco o valor de R$ 11.775.374,34 (onze milhões, setecentos e setenta e

cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos),Banco

Bradesco  o  valor  de  R$  8.092.654,27  (oito  milhões,  noventa  e  dois  mil,



seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos),BEM DTVM (Adm.

Bradesco) o valor  de R$ 2.345.002,53 (dois  milhões,  trezentos e quarenta e

cinco mil, dois reais e cinquenta e três centavos), BRB DTVM (Adm.Infnity) o

montante de R$ 5.015.783,22 (cinco milhões, quinze mil, setecentos e oitenta e

três reais e vinte e dois centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de

R$  80.636,28  (oitenta  mil,  seiscentos  e  trinta  e  seis  reais  e  vinte  e  oito

centavos).  Nos  segmentos  de  Renda  Fixa  totaliza  o  montante  de  R$

75.174.097,19 (setenta e cinco milhões, cento e setenta e quatro mil, noventa e

sete reais e dezenove  centavos), sendo 77,64% (setenta e sete vírgula sessenta

e quatro por cento),  e  R$ 21.582.646,37 (vinte e um milhões,  quinhentos e

oitenta e dois  mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos),

sendo 22,29% (vinte e dois vírgula vinte e nove por cento) em Renda Variável.

Dando  sequência,  foi  apresentado  e  entregue  aos  conselheiros  o

Demonstratvo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência a Abril/2018,

assinado pela tesoureira Ana Cristna Faustno, matrícula 1017 apresentando

um valor global de R$ 96.829.495,72 (noventa e seis milhões, oitocentos e vinte

e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos)

evidenciando  rentabilidade  de  R$  131.631,48  (cento  e  trinta  e  um  mil,

seiscentos e trinta e um  reais e quarenta e oito centavos). Foi apresentado o

Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investmentos

demonstrando  que  no  fechamento  de  Abril  a  rentabilidade  da  carteira  do

Insttuto  foi  de  0,14%  (zero  vírgula  quatorze  por  cento)  frente  uma  Meta

Atuarial  para o mesmo período de 0,14% (zero vírgula cinquenta e oito por

cento), representando assim um atngimento de 0,14% (zero vírgula quatorze

por cento) da Meta Atuarial. A rentabilidade da carteira do Insttuto no período

acumulado foi  de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento),  frente uma

meta atuarial para o mesmo período de 2,85% (dois vírgula oitenta e cinco por

cento),  representando assim um atngimento de 137,39% (cento e setenta e

sete vírgula trinta e nove por cento) da Meta Atuarial. Diante do atual cenário

econômico,  levandoase  em  conta  os  últmos  acontecimentos  que  causarão

grande impacto no lado fscal dos setor público e das perspectvas do Relatório

Focus,  onde  a  média  dos  economistas  consultados  estmou  que  o  Índice



Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrará 2018 com alta de

3,60% (três vírgula sessenta por cento) e que a taxa Selic encerre o ano em

6,50%  (seis  vírgula  cinquenta  por  cento),  a  recomendação  da  empresa  de

Consultoria e Investmentos para a carteira do IPREVI no segmento de renda

fxa foi alterada para uma exposição de cerca de 25% (vinte e cinco por cento)

para os vértces médios IMAB5, IDKA 2 A e IRFaM, cerca de 10% para fundos de

Títulos Públicos com Gestão Duraton (gestão Atva) e cerca de 35% para os

vértces mais curtos, representados pelo DI ou mesmo pelo IRFM1, em face de

consttuir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras, além de

outros  30%   distribuídos  entre  os  subasegmentos  de  renda  variável.  Neste

sentdo foram propostas as seguintes realocações:  Resgatar  o valor  total  do

fundo  Caixa  Novo  Brasil  FI  Renda  Fixa  Referenciado  IMAaB,  CNPJ:

10.646.895/0001a90  e  direcionar  para  o  fundo  Caixa  Brasil  IRFMa1  Títulos

Públicos  FI  Renda  Fixa  CNPJ:  10.740.670/0001a06o  resgatar  o  valor  total  do

fundo  Caixa  Brasil  IRFaM1+  Títulos  Públicos  Renda  Fixa   LP  (CNPJ:

10.577.519/0001a90)  e  direcionar  para  o  fundo  Caixa  Brasil  IRFaM  Títulos

Públicos FI Renda Fixa LP (CNPJ: 14.508.605/0001a00)o resgatar o valor total do

fundo  BB  IMAaB  Títulos  Públicos  FI  Renda  Fixa  Previdenciário  (CNPJ:

07.442.078/0001a05) e direcionar pra o fundo BB IRFMa1 Títulos Públicos FIC

Renda Fixa Previdenciário (CNPJ: 11.328.882/0001a35)o resgatar o valor total do

fundo  Caixa  Brasil  IMAaB  Títulos  Públicos  FI  Renda  Fixa  LP  (CNPJ:

10.740.658/0001a93),  direcionar  R$  4.000.000,00  (quatro  milhões  de  reais)

para  o  fundo  Caixa  Brasil  IRFaM1  Títulos  Públicos  F  Renda  Fixa  (CNPJ:

10.740.670/0001a06) e direcionar o valor restante para o fundo Caixa Brasil IRFa

M Títulos Públicos FI Renda Fixa LP (CNPJ:  14.508.605/0001a00)o resgatar  R$

500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  do  fundo  Caixa  Brasil  FI  Renda  Fixa

Referenciado DI LP, CNPJ:  03.737.206/0001a97 e direcionar para o fundo Caixa

Juros e Moedas FI Multmercado LP (CNPJ: 14.120.520/0001a42)o resgatar R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) do fundo Itaú Insttucional Juros e Moedas

FIC  Multmercado  (CNPJ:  00.973.117/0001a51  e  direcionar  para  o  Fundo  de

investmento Itaú Insttucional FI Referenciado DI, CNPJ: 00.832.435/0001a00).

Ficou autorizado o resgate do montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)



para custear o pagamento com despesas administratvas e previdenciárias. A

Diretora Presidente apresentou a Declaração de Veracidade – Quadro Resumo

das informações prestadas no DAIR, dos meses de Fevereiro e Março de 2018,

sendo  as  mesmas  devidamente  assinadas  pelos  membros  do  Comitê  de

Investmentos.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado  no  dia  a  Sra  Alessandra

Arantes Marques deu por encerrada a reunião.


