
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI – 20/09/2017.

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezessete às 11:00 (onze) 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 7ª (sétima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do IPREVI,  no exercício
vigente, convocados para a presente reunião,  através da Carta/CF/IPREVI/008/2017.
Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores conselheiros: Andréa da Silva
Lima, Maria José Leite Mendes de Oliveira, Marta Rocha Jardim Mourão, Ives Pereira
Tavares e Richard de Sousa Queiroz.  A reunião apresentou como pauta os seguintes
assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Agosto/2017;
b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência:
Agosto/2017;  c)  Análise  dos  Fundos  de  Investimentos;  d)  Análise  e  Aprovação  do
Balancete – Mês: Agosto/2017; e) outros. A Diretora Superintendente do IPREVI Sra.
Alessandra Arantes Marques iniciou a reunião cumprimentando todos os conselheiros
presentes e em seguida fez a entrega do Relatório Mensal de Investimentos do mês de
Agosto/2017, elaborado  pela  Empresa  de  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em
Investimentos. Foi demonstrado que no mês de agosto os recursos do IPREVI foram
alocados da seguinte forma: Instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM, o
montante de R$ 13.178.962,11 (treze milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e
sessenta e dois reais e onze centavos), Caixa Econômica Federal  o montante de R$
57.908.793,37 (cinqüenta e sete milhões, novecentos e oito mil, setecentos e noventa
e três reais e trinta e sete centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 8.283.947,89 (oito
milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e
nove centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.758.792,96 (cinco milhões, setecentos
e cinqüenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos),
BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 1.204.480,50 (um milhão, duzentos e quatro
mil, quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o
montante de R$ 2.322.615,11 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e
quinze reais e onze centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$ 72.257,03
(setenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e três centavos). Nos Segmentos
de  Renda  Fixa  totaliza  o  montante  de  R$  77.304.589,54  (setenta  e  sete  milhões,
trezentos  e  quatro  mil,  quinhentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  cinqüenta  e  quatro
centavos),  sendo 86,99%  (oitenta  e  seis  vírgula  noventa  e  nove  por  cento)  e  R$
11.425.259,43 (onze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinqüenta e
nove reais e quarenta e três centavos) sendo 12,86% (doze vírgula oitenta e seis por
cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos
conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos  aplicados  pelo  IPREVI, competência  -
Agosto/2017,  assinado  pela  tesoureira,  Ana  Cristina  Faustino, matrícula  1017



apresentando um valor global de R$ 88.862.198,87 (oitenta e oito milhões, oitocentos
e  sessenta  e  dois  mil,  cento  e  noventa  e  oito  reais  e  oitenta  e  sete  centavos)
evidenciando rentabilidade de R$ 1.129.128,58 (um milhão, cento e vinte e nove mil,
cento e vinte e oito reais e cinqüenta e oito centavos). Foi  apresentado o Relatório
Mensal  da Empresa  de  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em  Investimentos
demonstrando que no fechamento de Agosto a rentabilidade da carteira do Instituto
foi  de 1,29% (um vírgula vinte e nove por cento) frente uma Meta Atuarial  para o
mesmo período de 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento), representando assim
um atingimento de 177,97% (cento e setenta e sete vírgula noventa e sete por cento)
da  Meta  Atuarial. No  período  de  Janeiro  a  Agosto  evidenciou  o  retorno  de  R$
7.795.044,27 (sete milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quarenta e quatro reais e
vinte e sete centavos). A Diretora Superintendente comunicou ao Conselho que três
Instituições  Financeiras  estiveram  no  Instituto  e  apresentaram  os  seus  Fundos  de
Investimentos.  São  elas:  AZ  Legan,  H11  Capital  e  Constância  Investimentos.  Todas
apresentaram os seus Fundos na reunião do Comitê de Investimentos, porém ficou
decidido que o Instituto vai continuar aplicando nos Fundos que já fazem parte da sua
carteira e estão dando boa rentabilidade que são: Itaú Institucional Phoenix Ações e BB
Governança FI Ações e BB Setor Financeiro FIC Ações. Quanto a Instituição AZ Legan o
Comitê está analisando o Fundo apresentado. A Diretora comunicou ao Conselho que
conversou com o Secretário de Fazenda da Prefeitura de Itatiaia sobre a notificação que
recebeu do Ministério Público que esclareceu a questão do débito do 13º e que a
promotora  perguntou  sobre  as  providências  adotadas  pela  Diretoria.  Foram
apresentados  todos  os  ofícios  solicitando  quitação  dos  débitos  previdenciários,
solicitando  a  Diretora  do  Iprevi  que  fossem  os  mesmos  apensados  aos  autos  da
promotoria. Falou sobre a Lei do IPREVI que foi encaminhada para o Executivo e que
até a presente data não tinha recebido nenhum retorno por parte da procuradoria do
Município.  O  Conselho  solicitou  que  o  CID  dos  servidores  em  auxílio  doença
constassem mês a mês no relatório, incluindo o mês anterior. Foi solicitado também
que houvesse uma correlação da patologia com o CID do servidor. Dando continuidade
a Diretora  apresentou o  Balancete  do mês  de agosto/2017  que foi  assinado pelos
conselheiros, deliberando sua aprovação, conforme o artigo 81, inciso I, alínea e da Lei
nº 369/2002. Em ato contínuo foi apresentado o Relatório dos Benefícios pagos pelo
IPREVI no mês de Agosto/2017; o Relatório de Aposentadoria e pensões (gráfico com a
evolução do ano de 1999 a 2017); Quantitativo de Benefícios na Folha de Pagamento –
2017 (gráfico com a evolução de janeiro a agosto de 2017); Tabela de auxílio Doença
Baseado no CID – 2017; Tabela de Auxílio Doença por Secretaria; CID Secretaria – mês:
Agosto/2017;  CID  –  Cargo;  Recadastramento;  Processos  abertos  até  Agosto/2017.
Relatório de Benefícios pagos pelo IPREVI - Aposentados: 178 – Valor: R$ 239.993,77
(duzentos  e  trinta  e  nove  mil,  novecentos  e  noventa  e  três  reais  e  setenta  e  sete
centavos),  Pensionistas:  82 – Valor:  R$ 92.839,37 (noventa e dois  mil,  oitocentos e
trinta  e  nove  reais  e  trinta  e  sete  centavos),  Salário  Maternidade:  08  –  Valor:  R$



12.717,86 (doze mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos),  Auxílio
doença: 67 - Valor: R$ 101.340,88 (cento e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta
e oito centavos), Auxílio Reclusão: 1 – Valor: R$ 1.092.15 (mil, noventa e dois reais e
quinze centavos). Total de Benefícios Pagos: R$ 447.984,03 (quatrocentos e quarenta e
sete  mil,  novecentos  e  oitenta e quatro  reais  e  três  centavos).   Foi  apresentado o
Relatório  de  Valores  repassados  pela  Prefeitura Municipal  de  Itatiaia:  Consignado
FUNDEB – Valor devido: R$ 162.490,67 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e
noventa  reais  e  sessenta  e  sete  centavos),  valor  repassado  em  14/09/17  -  R$
161.312,94 (cento e sessenta e um mil,  trezentos e doze reais  e noventa e quatro
centavos), Orientação Normativa/Patronal – Valor: R$ 16.152,08 (dezesseis mil, cento e
cinqüenta e dois reais e oito centavos), Custeio – Valor: R$ 84.353,97 (oitenta e quatro
mil,  trezentos e cinqüenta e três reais e noventa e sete centavos).  Total  de valores
repassados: R$ 261.818,99 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e
noventa e nove centavos). Não foram repassados ao IPREVI - Patronal FUNDEB no valor
de  R$  211.532,08  (duzentos  e  onze  mil,  quinhentos  e  trinta  e  dois  reais  e  oito
centavos), Patronal PMI – Valor: R$ 161.057,89 (cento e sessenta e um mil, cinqüenta e
sete reais e oitenta e nove centavos), Consignado PMI – Valor: R$ 123.717,82 (cento e
vinte e três mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), Patronal SMS –
Valor: R$ 112.034,98 (cento e doze mil, trinta e quatro reais e noventa e oito centavos),
Consignado SMS – Valor: R$ 86.061,29 (oitenta e seis mil, sessenta e um reais e vinte e
nove  centavos),  Parcelamentos  –  Valor:  R$  310.458,40  (trezentos  e  dez  mil,
quatrocentos  e  cinqüenta  e  oito reais  e  quarenta  centavos).  Valor  total  de  valores
devidos  e  não  repassados:  R$  1.006.040,19  (um milhão,  seis  mil,  quarenta  reais  e
dezenove centavos). Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes
Marques deu por encerrada a reunião. 


