
ATA  DA  3ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DOS  CONSELHOS  DELIBERATIVO  E  FISCAL  DO  IPREVI  –
24/05/2017.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 3ª (terceira) Reunião Ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI,
no  exercício  vigente,  convocados  para  a  presente  reunião,  através  da
Carta/CD/IPREVI/004/2017  e  Carta/CF/IPREVI/004/2017.  Neste  ato  estiveram
presentes  os  seguintes  servidores  conselheiros:  Alessandra  Arantes  Marques,  Edgar
Soares de Aguiar,  Mário Célio Maia Gouvêa,  Lafayette Bezerra dos Santos,  Gilda de
Fátima  Viana  de  Carvalho,  Jesuel  Ferreira  de  Sá,  os  membros  do  Conselho  Fiscal:
Antônio Carlos Souza dos Anjos, Maria José Leite Mendes de Oliveira, Richard de Sousa
Queiroz, Marta Rocha Jardim Mourão e a servidora do IPREVI Ana Cristina Faustino.  A
reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório
Mensal de Investimentos – Mês: Abril/2017; b) Apresentação do Demonstrativo dos
recursos aplicados pelo IPREVI – competência: Abril/2017; c) Análise dos Fundos de
Investimentos; d) Análise e Aprovação do Balancete – Mês: Abril/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 Abril/2017, elaborado pela Empresa de
Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos.  Foi  demonstrado que no mês de
abril  os recursos do IPREVI foram alocados da seguinte forma: Instituição Banco do
Brasil  Gestão  de  Recursos  DTVM,  o  montante  de  R$  12.547.259,25  (doze  milhões,
quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e vinte e cinco
centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 53.462.997,35 (cinqüenta e três
milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta
e cinco centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 7.303.113,21 (sete milhões, trezentos e
três mil,  cento e treze reais e vinte e um centavos),  Banco Bradesco o valor de R$
6.119.507,31 (seis milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e sete reais e trinta e um
centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 2.030.204,68 (dois milhões, trinta
mil, duzentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o
montante de R$ 1.138.375,13 (um milhão, cento e trinta e oito mil, trezentos e setenta
e  cinco  reais  e  treze  centavos),  BNY  MELLON  (Adm.  Macro  Invest)  o  valor  de  R$
86.658,75 (oitenta e seis  mil,  seiscentos  e cinqüenta e oito reais  e  setenta e cinco
centavos). Nos  Segmentos  de Renda Fixa  totaliza  o  montante de R$ 72.526.967,75
(setenta e dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e sete
reais e setenta e cinco centavos), sendo 87,56% (oitenta e sete vírgula cinqüenta e seis
por  cento)  e  R$  10.161.147,93  (dez  milhões,  cento  e  sessenta  e  um  mil,  cento  e



quarenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo 12,27% (doze vírgula vinte e
sete  por  cento) aplicado  em  Renda  Variável. Dando  sequência,  foi  apresentado  e
entregue  aos  conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos  aplicados  pelo  IPREVI,
competência  -  Abril/2017,  assinado  pela  tesoureira  interina,  Ana  Cristina  Faustino,
matrícula  1017  apresentando  um valor  global  de  R$  82.828.144,55  (oitenta  e  dois
milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e cinqüenta e
cinco centavos) evidenciando rentabilidade de R$ 19.958,24 (dezenove mil, novecentos
e cinqüenta e oito mil e vinte e quatro centavos). Foi apresentado o Relatório Mensal
da Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no
fechamento de abril a rentabilidade da carteira do Instituto foi 0,02% (zero vírgula zero
dois por cento) frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,56% (zero vírgula
cinqüenta e seis por cento), representando assim um atingimento de 4,33% (quatro
vírgula  trinta  e  três  por  cento)  da  Meta  Atuarial.  No  período  de  Janeiro  a  Abril
evidenciou o retorno de R$ 4.286.598,43 (quatro milhões duzentos e oitenta e seis mil,
quinhentos  e  noventa  e  oito  reais  e  quarenta  e  três  centavos).  Prosseguindo  foi
discutida a estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI, ficando acordado
pelos  conselheiros  presentes  que  adotaríamos  a  recomendação  da  empresa  de
consultoria em relação ao total das aplicações. Sob a ótica da alocação dos recursos
dos RPPS, tendo-se em vista o médio e longo prazos, a recomendação da Empresa de
Consultoria é a permanência em uma exposição de 50% (cinquenta por cento) nos
vértices mais longos (dos quais 20% direcionados para o IMA-B 5+ e/ou IDKA 20A e
30% para o IMA-B Total), 20% (vinte por cento) para os vértices médios (IMA-B 5, IDKA
2A e IRF-M total) e 5% (cinco por cento) para o vértice mais curto, representado pelo
IRF-M 1, e  mesmo pelo DI,  face  a constituir  uma reserva  estratégica de liquidez e
proteção das carteiras. Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e
respeitados  os  limites  das  políticas  de  investimento  é  oportuna  a  avaliação  de
aplicações  em  produtos  que  envolvam  a  exposição  ao  risco  de  crédito  (FIDC  e  FI
Crédito Privado, por exemplo), em detrimento das alocações em vértices mais longos.
A atual escassez de crédito para a produção e o consumo tem gerado prêmios de risco,
que possibilitam uma remuneração que supera as metas  atuariais.  Quanto à renda
variável, a empresa recomenda uma exposição de no máximo 25% (vinte e cinco por
cento),  já  incluídas  as  alocações  em  fundos  multimercado  (5%),  em  fundos  de
participações  -  FIP  (5%)  e  em  fundos  imobiliários  FII  (5%).  Dando  continuidade  a
Diretora  apresentou  o  Balancete  do  mês  de  abril/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 Abril/2017: Aposentados: 175 – Valor: R$ 242.430,25 (duzentos e
quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos). Pensionistas:
79 – Valor: R$ 87.465,66 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos). Salário Maternidade: 16 – Valor: R$ 21.870,22 (vinte e um
mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos). Auxílio doença: 60 - Valor: R$



81.762,75  (oitenta  e  um mil,  setecentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  setenta  e  cinco
centavos), Auxílio Reclusão: 1 – Valor: R$ 1.112,51 (mil, cento e doze reais e cinqüenta
e um centavos).  Total  de  Benefícios  Pagos:  R$ 434.641,39 (quatrocentos  e  trinta e
quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos). O conselheiro
Mário Célio se manifestou questionando a diretora do Instituto quanto aos presidentes
dos conselhos serem indicados pelo executivo. A diretora respondeu que na minuta do
projeto de lei encaminhado ao Executivo já consta que os presidentes dos conselhos
deliberativo  e  fiscal  deverão  ser  eleitos  pelos  seus  pares.  A  diretora  apresentou  o
Relatório de Valores repassados pela Prefeitura Municipal de Itatiaia: Consignado PMI –
Valor:  R$ 260.697,76 (duzentos e sessenta mil,  seiscentos  e noventa e sete reais  e
setenta e seis centavos).  Consignado SMS – Valor:  R$ 81.989,60 (oitenta e um mil,
novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Custeio – Valor: R$ 87.027,17
(oitenta e sete mil, vinte e sete reais e dezessete centavos). Parcelamento 120/11 –
Valor: R$ 75.259,47 (setenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta
e sete centavos),  Parcelamento 1168/16 – Valor: R$ 75.220,14 (setenta e cinco mil,
duzentos  e  vinte  reais  e  quatorze  centavos),  Parcelamento  1191/16  –  Valor:  R$
18.360,52  (dezoito  mil,  trezentos  e  sessenta  reais  e  cinqüenta  e  dois  centavos),
Parcelamento 1193/16 – Valor: R$ 127.880,81 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e
oitenta  reais  e  oitenta  e  um  centavos).  Valor  Total  Repassado:  R$  726.435,47
(setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete
centavos). Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques
deu por encerrada a reunião. 


