
 ATA  DA  8ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  E  FISCAL  DO  IPREVI  –
25/10/2017.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 8ª (oitava) Reunião Ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do
IPREVI convocados para a presente reunião, através da Carta/CD/IPREVI/011/2017 e
Carta/CF/IPREVI/011/2017.  Neste  ato  estiveram  presentes  os  seguintes  servidores:
Alessandra Arantes Marques,  Gilda de Fátima Viana de Carvalho,  Dante Cibelius de
Souza, Mário Célio Maia Gouvêa,  Valdirene Rocha,  os membros do conselho Fiscal:
Marta Rocha Jardim Mourão, Ives Pereira Tavares, Andrea da Silva Lima, Maria José
Leite  Mendes  de  Oliveira,  o  servidor  do  IPREVI  Thiago  Nunes  Teles  do  Couto  e  a
Presidente  do  Sindicato  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de  Itatiaia  Sra.
Terezinha das Dores Barbosa. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos:
a)  Apresentação  do  Relatório  Mensal  de  Investimentos  –  Mês:  Setembro/2017; b)
Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência:
Setembro/2017; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Análise e Aprovação do
Balancete – Mês: Setembro/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
Setembro/2017,  elaborado  pela  Empresa  de   Crédito  e  Mercado  Consultoria  em
Investimentos. Foi demonstrado que no mês de setembro os recursos do IPREVI foram
alocados da seguinte forma: Instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM, o
montante de R$ 13.361.214,80 (treze milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos
e  quatorze  reais  e  oitenta  centavos),  Caixa  Econômica  Federal  o  montante  de  R$
58.767.358,77 (cinqüenta e oito milhões, setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e
cinqüenta  e  oito  reais  e  setenta  e  sete  centavos),  Itaú  Unibanco  o  valor  de  R$
8.692.717,46 (oito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e dezessete
reais e quarenta e seis centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.808.102,31 (cinco
milhões, oitocentos e oito mil, cento e dois reais e trinta e um centavos), BEM DTVM
(Adm. Bradesco) o valor de R$ 2.351.076,21 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e um
mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o montante
de R$ 1.249.787,65 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e
sete reais e sessenta e cinco centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$
76.310,60  (setenta  e  seis  mil,  trezentos  e  dez  reais  e  sessenta  centavos).  Nos
Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 78.176.305,09 (setenta e oito
milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e cinco reais e nove centavos),  sendo
86,52% (oitenta e seis vírgula cinqüenta e dois por cento) e R$ 12.130.262,71 (doze



milhões, cento e trinta mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos),
sendo 13,42 % (treze vírgula quarenta e dois por cento) aplicado em Renda Variável.
Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos
Recursos  aplicados  pelo  IPREVI,  competência  -  Setembro/2017,  assinado  pela
tesoureira  interina  Aline  da  Rocha  Oliveira,  matrícula  1012  apresentando  um valor
global de R$ 90.361.258,32 (noventa milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos
e cinqüenta e oito reais e trinta e dois centavos) evidenciando rentabilidade de R$
1.610.286,10 (um milhão, seiscentos e dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez
centavos).  Foi  apresentado  o  Relatório  Mensal  da  Empresa  de  Crédito  e  Mercado
Consultoria  em  Investimentos  demonstrando  que  no  fechamento  de Setembro  a
rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento)
frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,62% (zero vírgula sessenta e dois
por cento),  representando assim um atingimento de 290,71% (duzentos e noventa,
vírgula setenta e um por cento) da Meta Atuarial. No período de Janeiro a Setembro
evidenciou o retorno de R$ 9.405.330,37 (nove milhões,  quatrocentos  e  cinco mil,
trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos). A rentabilidade da carteira do Instituto
no período acumulado foi de 11,96% (onze vírgula noventa e seis por cento), frente
uma meta atuarial  para  o mesmo período de 6,30% (seis  vírgula trinta por cento),
representando  assim  um  atingimento  de  189,73%  (cento  e  oitenta  e  nove  vírgula
setenta e três por cento) da Meta Atuarial. Dando continuidade a Diretora apresentou
o  Balancete  do  mês  de  setembro/2017  que  foi  assinado  pelos  conselheiros,
deliberando sua aprovação, conforme o artigo 81, inciso I, alínea e da Lei nº 369/2002.
Apresentou  o  Relatório  dos  Benefícios  pagos  pelo  IPREVI  –  competência:
Setembro/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 setembro) e Relatório de Recadastramento dos
aposentados  e  pensionistas.  Relatório  de  Benefícios  pagos  pelo  IPREVI  –
Aposentadoria: 183 – Valor: R$ 249.125,25 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e
vinte  e  cinco  reais  e  vinte  e  cinco  centavos).  Pensão  por  Morte:  83  –  Valor:  R$
94.626,52 (noventa e quatro mil,  seiscentos e vinte e seis reais  e cinqüenta e dois
centavos). Salário Maternidade: 10 – Valor: R$ 15.454,21 (quinze mil, quatrocentos e
cinqüenta  e  quatro  reais  e  vinte  e  um  centavos).  Auxílio  Doença:  64  –  Valor:  R$
99.585,55 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e cinco
centavos). Auxílio Reclusão: 01 – Valor: R$ 1.092,15 (mil e noventa e dois reais e quinze
centavos).  Total  de  Benefícios  Pagos  pelo  IPREVI:  R$  459.883,68  (quatrocentos  e
cinqüenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos). Após
a Diretora ter apresentado o Relatório de Recadastramento dos servidores inativos e
mencionado a falta de 04 servidores  mesmo solicitando o comparecimento através de
carta  e  telefonema,  a  ausência  permanece.  Diante  dessa  situação  o  Conselho  por
unanimidade se manifestou solicitando a Diretora que se fizesse o envio de carta ao
servidor, caso o mesmo não compareça que se faça a convocação do mesmo através de



publicação em jornal.  Permanecendo o não comparecimento por 02 (dois) meses o
Instituto  deve  proceder  o bloqueio do pagamento. Foi  apresentado o  Relatório  de
Valores repassados pela Prefeitura Municipal de Itatiaia: Consignado FUNDEB – Valor:
R$ 154.326,86 (cento e cinqüenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e
seis  centavos).  Consignado  PMI  valor:  R$  125.503,96  (cento  e  vinte  e  cinco  mil,
quinhentos  e  três  reais  e  noventa  e  seis  centavos).  Consignado  SMS  –  valor:  R$
86.181,32 (oitenta e seis  mil,  cento e oitenta e um reais  e trinta e dois  centavos).
Valores devidos e não repassados: Patronal FUNDEB – Valor: R$ 195.691,10 (cento e
noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e dez centavos). Patronal PMI –
Valor: R$ 162.367,83 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e
oitenta e três centavos). Patronal SMS – Valor: R$ 112.191,84 (cento e doze mil, cento e
noventa e um reais e oitenta e quatro centavos). Orientação Normativa – Patronal –
Valor: R$ 16.297.02 (dezesseis mil, duzentos e noventa e sete reais e dois centavos).
Custeio – Valor: R$ 83.987,16 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e
dezesseis centavos). Total de valores repassados: R$ 366.012,14 (trezentos e sessenta e
seis mil, doze reais e quatorze centavos). Total de valores devidos e não repassados: R$
570.534,95 (quinhentos e setenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e
cinco centavos). Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes
Marques deu por encerrada a reunião. 


