
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI – 17/07/2013. 

 

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e treze, 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 quinta reunião ordinária deste Instituto, no exercício vigente, contando com 

a presença dos membros do Conselho Fiscal, convocados para o presente ato, através 

da Carta CF/ IPREVI/ 007/2013. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: 

Richard de Souza Queiroz, Rogério Muniz Lamil, Anderson Alves de Moura, Ives Pereira 

Tavares, Dalva Pinheiro de Lima. A reunião apresentou como pauta os seguintes 

assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos do mês de 

Junho/2013; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – 

Competência Junho/2013; c) Apresentação da Prestação de Contas do Período de 

Janeiro à Março de 2013, gestão do Sr. Edson de Sousa; e) Cumprimento das 

Determinações TCE/RJ – processo 172/2013; f) Outros assuntos. A Diretora 

Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do 

mês de junho/2013 elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores 

Mobiliários Ltda, sendo reiterada mais uma vez a posição que vem sendo dada desde 

outubro de 2012, no sentido de não investimentos em fundos de Renda Variável e em 

fundos que tenham Carteira de investimentos em títulos de longo prazo, outro ponto 

que deve ser objeto de preocupação são os fundos de investimentos imobiliários, uma 

vez que a alta de juros opera contra os preços dos imóveis e que a renda mensal dos 

fundos imobiliários, já estão abaixo da renda fixa (DI). Diante de tal posição 

apresentada de forma incisiva, esta Superintendência e os Conselheiros cientes de que 

esse ano a meta atuarial está muito difícil de ser alcançada, em virtude da volatividade 

do mercado financeiro, decidiram acompanhar a orientação da Empresa Conexão, com 

o objetivo de evidenciarmos menores perdas possíveis. Dando sequência, foi 

apresentado aos conselheiros o Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI, 

competência junho de 2013, assinado pela Tesoureira Carolina Tavares de Lima, 



matrícula 1006, apresentando um valor global de R$ 44.423.319,29 (quarenta e quatro 

milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e dezenove reais e vinte e nove 

centavos); foi ressaltado pela Sra. Alessandra Arantes Marques que conforme 

definição deste Conselho juntamente com a diretoria deste Instituto, os investimentos 

foram redirecionados para a melhor Carteira de investimentos no momento, formada 

pelo IRFM1 e Fundos de  Renda Fixa DI, de acordo com a orientação da Empresa de 

Consultoria contratada pelo IPREVI. Após a explanação a Sra Valdirene Rocha 

representante do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Itatiaia relatou 

que apresentar esse relatório demonstrando o que tem na conta não é o suficiente 

para esclarecer aos servidores que questionam sobre os recursos do IPREVI, que seria 

enviado um ofício ao Instituto solicitando Balancetes dos meses de Janeiro à Julho de 

2013, assim como toda movimentação Bancária deste período, devendo constar 

também os extratos dos bancos: Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco. A 

Diretora Superintendente informou que a Diretoria do Instituto está a disposição do 

Sindicato para prestar qualquer esclarecimento e que aguarda o ofício requisitando as 

informações já mencionadas. A Sra. Alessandra Arantes Marques relatou as Senhoras 

Terezinha das Dôres Barbosa, Valdirene Rocha e Cleny Emidio do Valle representantes 

do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Itatiaia sobre a decisão desta 

Superintendência e dos Conselheiros no sentido de convidarmos os gerentes dos 

bancos para apresentarem os fundos que têm apresentado melhores rendimentos no 

Mercado Financeiro, sendo as representantes do Sindicato convidadas a participarem 

da próxima reunião com os Bancos: Brasil e Caixa Econômica para o próximo dia 

06/08/2013. Em ato contínuo, a Diretora Superintendente apresentou a Prestação de 

Contas do Período de Janeiro à Março de 2013, da gestão do Sr. Edson de Sousa e os 

balancetes do período de Janeiro à Maio de 2013.  Logo depois do exame necessário 

de toda a documentação por parte dos Conselheiros a Prestação de contas foi 

aprovada e os balancetes assinados por todos os presentes. Dando prosseguimento, a 

Sra. Alessandra Marques fez a leitura do processo administrativo 172/2013, que versa 

sobre as determinações do Tribunal de Contas, quando da análise da prestação de 

contas do ordenador de despesa, do exercício 2010. A prestação de contas foi julgada 

regular com ressalvas, sendo apresentadas algumas determinações. No que tange ao 

Conselho foi constatada a ausência de assinatura de membros do Conselho de 



Administração e Fiscal, sendo determinado pelo Tribunal de Contas que as atas dos 

Conselhos de Administração e Fiscal estejam com assinatura de todos os membros à 

luz da Lei 9.717/98. Tal orientação será observada posteriormente. Nada mais havendo 

a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a 

reunião. Em tempo estiveram presentes também as servidoras representantes do 

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, Senhoras: Terezinha das 

Dôres Barbosa, Valdirene Rocha e Cleny Emidio do Valle. 


