
ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO DO IPREVI – 15/01/2014. 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, 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 primeira reunião ordinária dos Conselho Deliberativo, no exercício vigente, 

contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o presente ato, 

através da Carta/ CD/IPREVI/ 001/2014. Estiveram presentes os seguintes servidores: 

Alessandra Arantes Marques, Cesar Rodrigues Rocha, Hudson Valério de Oliveira, 

Renildo Máximo Barbosa, Estanislau de Assis Lemos Filho, Alex Pinheiro de Assis, 

Rosângela Muniz Lamil, Gerson Luís da Silva. A reunião apresentou como pauta os 

seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês de 

Novembro: 2013; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo 

IPREVI – Competência Novembro e Dezembro: 2013; c) Apreciação do Balancete – 

Novembro: 2013; d) Assuntos Diversos. A Diretora Superintendente iniciou a reunião 

entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de novembro/2013 

elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda, 

demonstrando o IPCA de novembro de 0,54% (zero vírgula cinqüenta e quatro por 

cento), a rentabilidade média da carteira de 0,39% (zero vírgula trinta e nove por 

cento), enquanto que a meta atuarial foi de 1,03% (um vírgula zero três por cento), 

sendo assim, o RPPS atingiu 38,26% (trinta e oito vírgula vinte e seis por cento) da 

meta atuarial. No acumulado apresenta os seguintes dados: IPCA: 4,95% (quatro 

vírgula noventa e cinco por cento), meta atuarial: 10,70% (dez vírgula setenta por 

cento), Rentabilidade Média Carteira: 1,26% (um vírgula vinte e seis por cento) e 

porcentagem atingida da Meta é de 11,73% (onze  vírgula setenta e três por cento). 

Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos 

Recursos aplicados pelo IPREVI, competência novembro e dezembro de 2013, assinado 

pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, Tesoureira, 

demonstrando em novembro de 2013, um valor global de R$ 47.473.121,28 (quarenta 

e sete milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte e um reais e vinte e 

oito centavos), apresentou rendimento mensal de R$ 208.453,94 (duzentos e oito mil, 

quatrocentos e cinqüenta e três reais, noventa e quatro centavos). No mês de 

Dezembro de 2013 ficou evidenciado um valor global de R$ 48.173.282,33 (quarenta e 

oito milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três 

centavos). Em ato contínuo, foi demonstrado pela Diretora Superintendente o cálculo 

do retorno para cada investimento e também a rentabilidade da carteira do RPPS, 

apresentado pela Empresa Conexão, evidenciando os seguintes dados: BB IRF-M1 

Saldo Anterior: R$ 445.733,40 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e 

trinta e três reais e quarenta centavos), Resgate de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 



reais), Saldo Atual: R$ 423.884,94 (quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta 

e quatro reais e noventa e quatro centavos), Retorno: R$ 3.151,54 (três mil, cento e 

cinqüenta e um reais e cinqüenta e quatro centavos), Alcançando 0,71% (zero vírgula 

setenta e um por cento); BB Perfil DI Saldo Anterior: R$ 28.184,88 (vinte e oito mil, 

cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), Saldo Atual: 28.376,26 (vinte 

e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), Retorno: 191,38 

(cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos), Alcançando: 0,68% (zero vírgula 

sessenta e oito por cento), BB RPPS Ações Saldo Anterior: R$ 3.773.121,11 (três 

milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e vinte e um reais e onze centavos), 

Saldo Atual: R$ 3.712.772,29 (três milhões, setecentos e doze mil,  setecentos e 

setenta e dois reais e vinte e nove centavos), Retorno de R$ - 60.348,82 (menos 

sessenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), Alcançando -

1,60% (menos um vírgula sessenta por cento), BB IRF-M1 Saldo Anterior: 

25.948.792,07 (vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e 

noventa e dois reais e sete centavos), Aplicações: 190.000,00 (cento e noventa mil 

reais), Saldo Atual: 26.325.302,58 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, 

trezentos e dois reais e cinqüenta e oito centavos), Retorno: 186.510,51 (cento e 

oitenta e seis mil, quinhentos e dez reais e cinqüenta e um centavos), Alcançando 

0,71% (zero vírgula setenta e um por cento); BB IDKA 2 Saldo Anterior: 4.992,98 

(quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), Saldo Atual: 

5.009,48 (cinco mil e nove reais e quarenta e oito centavos), Retorno: 16,50 (dezesseis 

reais e cinqüenta centavos), Alcançando 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento); BB 

Perfil DI Saldo Anterior: 1.235.811,41 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, 

oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos), Saldo Atual: 1.244.202,88 (um 

milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dois reais e oitenta e oito 

centavos), Retorno: R$ 8.391,47 (oito mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e 

sete centavos), Alcançando: 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento); BB IRF – 

M1: Saldo Anterior: 767.528,40 (setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e 

oito reais e quarenta centavos), Aplicações: 51.180,59 (cinqüenta e um mil, cento e 

oitenta reais e cinqüenta e nove centavos), Saldo Atual: 824.546,32 (oitocentos e vinte 

e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), Retorno: 

5.837,33 (cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), 

Alcançando: 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento); BB Perfil DI: Saldo Anterior: 

622.049,50 (seiscentos e vinte dois mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), 

Saldo Atual: 626.273,38 (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e três reais e 

trinta e oito centavos), Retorno: 4.223,88 (quatro mil, duzentos e vinte e três reais e 

oitenta e oito centavos), Alcançando 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento); 

Caixa Brasil IRF – M 1: Saldo Anterior: 9.621.307,97 (nove milhões, seiscentos e vinte e 

um mil, trezentos e sete reais e noventa e sete centavos), Aplicações: 336.353,51 

(trezentos e trinta e seis mil, trezentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e um 

centavos) Resgate: 2.215.000,00 (dois milhões, duzentos e quinze mil reais), Saldo 



atual: 7.803.767,91 (sete milhões, oitocentos e três mil, setecentos e sessenta e sete 

reais e noventa e um centavos), Retorno: 61.106,43 (sessenta e um mil, cento e seis 

reais e quarenta e três centavos), Alcançando 0,61% (zero vírgula sessenta e um por 

cento); Caixa Ref DI Longo Prazo: Saldo Anterior: 26.941,53 (vinte e seis mil, 

novecentos e quarenta e um reais e cinqüenta e três centavos), Saldo Atual: 27.131,37 

(vinte e sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e sete centavos), Retorno: 189,84 

(cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), Alcançando: 0,70% (zero 

vírgula setenta por cento), Caixa Brasil IRF – M1: Saldo Anterior: 89.868,29 (oitenta e 

nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), Saldo Atual: 

90.523,31 (noventa mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), 

Retorno: 655,02 (seiscentos e cinqüenta e cinco reais e dois centavos), Alcançando 

0,73% (zero vírgula setenta e três por cento), Itaú Multimercado: Saldo Anterior: 

2.361.625,01 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco 

reais e um centavo),  Resgate: 100.000,00 (cem mil reais), Saldo Atual: 2.278.862,39 

(dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta 

e nove centavos), Retorno: 17.237,38 (dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais e 

trinta e oito centavos), Alcançando 0,73% (zero vírgula setenta e três por cento); 

Bradesco IRF – M1: Saldo Anterior: 1.329.003,16 (um milhão, trezentos e vinte e nove 

mil e três reais e dezesseis centavos), Aplicações: 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

Saldo Atual: 1.842.205,45 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos), Retorno: 13.202,29 (treze mil, duzentos e dois 

reais e vinte e nove centavos), Alcançando: 0,72% (zero vírgula setenta e dois por 

cento); Caixa Prático, Saldo Anterior: R$: 2.596,84 (dois mil, quinhentos e noventa e 

seis reais e oitenta e quatro centavos), Saldo Atual: 2.605,10 (dois mil, seiscentos e 

cinco reais e dez centavos), Retorno: 8,26 (oito reais e vinte e seis centavos), 

Alcançando: 0,32% (zero vírgula trinta e dois por cento). Caixa Rio Bravo FII, 

Aplicações: 2.000.000,00 (dois milhões de reais), Saldo Atual: 1.944.712,12 (um 

milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e doze reais e doze centavos) 

Retorno: -55.287,88 (menos cinqüenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e 

oitenta e oito centavos), Alcançando: -2,76% (menos dois vírgula setenta e seis por 

cento) Carteira: Saldo Anterior: 46.257.556,55 (quarenta e seis milhões, duzentos e 

cinqüenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos), Aplicações: 3.077.534,10 (três milhões e setenta e sete mil, quinhentos e 

trinta e quatro reais e dez centavos), Resgate: 2.340.000,00 (dois milhões, trezentos e 

quarenta mil reais) Saldo Atual: 47.180.175,78 (quarenta e sete milhões, cento e 

oitenta mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), Retorno: 

185.085,13 (cento e oitenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e treze centavos), 

Alcançando: 0,39% (zero vírgula trinta e nove por cento).Prosseguindo, foi 

apresentado o Balancete de Novembro/2013 atendendo o dispositivo da lei Municipal 

Nº 369/02, artigo 81, I , letra “e”, sendo prontamente deliberado, aprovado e assinado 

pelos presentes. Dando sequência, foi aberta a palavra aos conselheiros para assuntos 



diversos. Neste momento os conselheiros Gerson e Renildo solicitaram a esta 

superintendência que enviasse ofício a Votorantim e suas terceirizadas para confirmar 

se o servidor Aarão Luis de Jesus está realmente trabalhando em uma dessas 

empresas, pois constantemente eles recebem informações de que o mesmo estaria 

trabalhando em outro local. A diretora superintendente informou que seria enviado 

ofício para constatar tal situação e que na próxima reunião estaria trazendo resposta 

aos conselheiros, pois sendo comprovada tal situação o mesmo responderá a um 

processo administrativo disciplinar, pois tal ilegalidade não seria permitida. 

Prosseguindo, foi questionado também a situação dos funcionários Ramidan e George 

Fusco uma vez que os mesmos encontram se gozando de auxílio doença já há um bom 

tempo e aparentemente os mesmos levam uma vida normal, sem demonstrar 

nenhuma enfermidade. A Sra Alessandra informou que vem sendo taxativa com os 

médicos tanto na perícia quanto na junta médica no sentido de tentar reduzir o 

máximo esses auxílios doença e que os servidores Fábio Barbosa Ramidan está 

aguardando agendamento de consulta com especialista em joelho e que o George 

Waldemar Fusco encontra-se aguardando cirurgia no Hospital Estadual de traumato-

ortopedia, situado em Paraíba do Sul, sem previsão de agendamento, conforme 

informação do serviço de tratamento fora do domicílio Sra Tatiana . Mas informou que 

diante da insatisfação desta Superintendência no caso dos servidores solicitou ao 

secretário de saúde para intervir nos casos, pois no caso do George Fusco, o mesmo 

encontra-se gozando de benefício auxílio doença há aproximadamente 04 (quatro) 

anos. Em ato contínuo, a diretora superintendente informou que foi contratada uma 

empresa para realizar a alteração da Lei nº 369/02, uma vez que a mesma encontra-se 

totalmente desatualizada, o que vem causando transtornos ao bom desenvolvimento 

dos trabalhos e que tão logo a empresa apresente a proposta, ela trará para os 

conselheiros analisarem e deliberarem sobre o assunto. O conselheiro Lemos relatou a 

importância da alteração e informou que é um anseio antigo essa modificação, pois 

pretende fazer algumas propostas a serem incluídas no projeto de lei  tais como: 

inclusão de um representante dos aposentados nos conselhos, alteração no  prazo do 

mandato dos conselheiros de 02 (dois) para (04) quatro anos,  pagamento de jetons 

para os conselheiros, incluir o cargo de assistente social no quadro de servidores do 

IPREVI, dentre outras. A Sra. Alessandra informou que tais solicitações serão analisadas 

e dentro da legalidade serão incluídas no projeto de lei em comento e relatou ainda 

que o projeto de lei será discutido e analisado pelos conselheiros numa data 

específica. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes 

Marques, deu-se por encerrada a reunião.  


