
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

IPREVI – 17/10/2018. 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezoito às 10:00 (dez) 

horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado a Avenida dos Expedicionários, nº 

301, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a 10ª (décima) Reunião Ordinária deste 

Conselho Deliberativo, no exercício vigente, convocados para a presente 

reunião, através da Carta/CD/012/2018. Neste ato estiveram presentes os 

seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Gilda de Fátima Viana de 

Carvalho, Jesuel Ferreira de Sá, Mário Célio Maia Gouvêa, Renildo Máximo 

Barbosa e Rosemary Pereira Gonçalves. A reunião apresentou como pauta os 

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

Mês: Agosto e Setembro/2018; b) Apresentação do Demonstrativo dos 

recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: Agosto e Setembro/2018; c) 

Análise e Aprovação do Balancete: Mês de Agosto/2018; d) Outros. A diretora 

presidente iniciou a reunião realizando a entrega do Relatório Analítico dos 

investimentos do mês: Agosto/2018, elaborado pela Empresa 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$ 17.581.591,34 

(dezessete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e um 

reais e trinta e quatro centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 

48.155.328,23 (quarenta e oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, 

trezentos e vinte e oito reais vinte e três centavos), Itaú o valor de R$ 

16.869.914,64 (dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, 

novecentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos), Banco Bradesco o 

valor de R$ 8.132.402,81 (oito milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e 

dois reais e oitenta e um centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 

2.086.929,96 (dois milhões, oitenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais 

e noventa e seis centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o montante de R$ 



5.129.304,26 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e quatro reais 

e vinte e seis centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$ 

96.041,53 (noventa e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e três 

centavos). Nos segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 

77.575.551,96 (setenta e sete milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), sendo 78,89% 

(setenta e oito vírgula oitenta e nove por cento), e R$ 20.475.960,81 (vinte 

milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e 

oitenta e um centavos), sendo 20,82% (vinte vírgula oitenta dois por cento) em 

Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos 

conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, 

competência - Agosto/2018, assinado pela tesoureira Ana Cristina Faustino, 

matrícula 1017, apresentando um valor global de R$ 98.340.008,18 (noventa e 

oito milhões, trezentos e quarenta mil, oito reais e dezoito centavos) 

evidenciando rentabilidade de R$ -287.724,73 (menos duzentos e oitenta e 

sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). Foi 

apresentado o Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em 

Investimentos demonstrando que no fechamento de Agosto a rentabilidade da 

carteira do Instituto foi de -0,29% (menos zero vírgula vinte e nove por cento) 

frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,44% (zero vírgula 

quarenta e quatro por cento), representando assim um atingimento de -66,08% 

(menos sessenta e seis vírgula zero oito por cento) da Meta Atuarial. A 

rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 3,12% (três 

vírgula doze por cento), frente uma meta atuarial para o mesmo período de 

6,95% (seis vírgula noventa e cinco por cento), representando assim um 

atingimento de 44,91% (quarenta e quatro vírgula noventa e um por cento) da 

Meta Atuarial. Quanto às aplicações financeiras dos RPPS, a recomendação 

da consultoria de investimentos é a manutenção de 15% (quinze por cento) na 

exposição aos fundos de investimento em títulos públicos que possuem a 

gestão duration, produto que deve ser acompanhado com a devida atenção. 

Para os vértices médios (IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M Total) recomendamos uma 

exposição de 30% (trinta por cento) e para os vértices de curto prazo, 

representados pelos fundos DI, pelos referenciados no IRFM-1 e pelos CDB’s a 

alocação sugerida é de 25% (vinte e cinco por cento), manter em 10% (dez por 



cento) a sugestão de alocação em fundos multimercado e reduzir de 5% (cinco 

por cento) para 2,5% (dois e meio por cento) a alocação em FII e FIP, 

respectivamente, dada a pouca disponibilidade de produtos no mercado. 

Elevamos a recomendação do investimento em ações de 10% (dez por cento) 

para 15% (quinze por cento). Foi apresentado o Relatório Simplificado de 

Gestão – competência: Agosto/2018, o Relatório de Aposentadoria e Pensões 

(gráfico com a evolução do ano de 1999 a Agosto/2018); Quantitativo de 

Benefícios na Folha de Pagamento (gráfico com a evolução de dezembro de 

2017 a agosto de 2018); Tabela de Auxílio Doença por Secretaria. Foi 

apresentado pela Diretora Presidente o Relatório Simplificado de Gestão – 

competência de agosto/18 com as seguintes informações: – Aposentadoria: 

212 – Valor: R$ 301.769,80 (trezentos e um mil, setecentos e sessenta e nove 

reais e oitenta centavos). Pensão por Morte: 92 – Valor: R$ 108.595,77 (cento 

e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). 

Salário Maternidade: 11 – Valor: R$ 18.069,68 (dezoito mil, sessenta e nove 

reais e sessenta e oito centavos). Auxílio-doença: 53 – Valor: R$ 84.216,76 

(oitenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos). 

Auxílio-reclusão: 01 – Valor: R$ 1.114,76 (um mil, cento e quatorze reais e 

setenta e seis centavos). Total de Benefícios Pagos pelo IPREVI: R$ 

513.766,77 (quinhentos e treze mil, setecentos e sessenta e seis reais e 

setenta e sete centavos).  Dando prosseguimento a diretora presidente realizou 

a entrega do Relatório Analítico dos investimentos do mês: Setembro/2018, 

elaborado pela Empresa 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$ 17.735.651,20 (dezessete milhões, setecentos e trinta e cinco 

mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), Caixa Econômica 

Federal o montante de R$ 49.420.064,25 (quarenta e nove milhões, 

quatrocentos e vinte mil, sessenta e quatro reais, vinte e cinco centavos), Itaú o 

valor de R$ 16.899.139,73 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e nove 

mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), Banco Bradesco o 

valor de R$ 8.219.373,03 (oito milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e 

setenta e três reais e três centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de 

R$ 2.159.281,25 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e 



oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o 

montante de R$ 5.155.733,12 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, 

setecentos e trinta e três reais e doze centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco 

Santos) o valor de R$ 96.041,53 (noventa e seis mil, quarenta e um reais e 

cinquenta e três centavos). Nos segmentos de Renda Fixa totaliza o montante 

de R$ 79.016.925,08 (setenta e nove milhões, dezesseis mil, novecentos e 

vinte  e cinco reais e oito centavos), sendo 79,23% (setenta e nove vírgula vinte 

e três por cento), e R$ 20.668.675,49 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e 

oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), sendo 

20,72% (vinte vírgula setenta e dois por cento) em Renda Variável. Dando 

sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos 

Recursos aplicados pelo IPREVI, competência – Setembro/18, assinado pela 

tesoureira Ana Cristina Faustino, matrícula 1017, apresentando um valor global 

de R$ 99.728.777,83 (noventa e nove milhões, setecentos e vinte e oito mil, 

setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) evidenciando 

rentabilidade de R$ 802.494,15 (oitocentos e dois mil quatrocentos e noventa e 

quatro reais e quinze centavos). Foi apresentado o Relatório Analítico dos 

Investimentos do Mês de Setembro e 3º Trimestre de 2018, da Empresa 

Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no 

fechamento de Setembro a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 0,81% 

(zero vírgula oitenta e um por cento) frente uma Meta Atuarial para o mesmo 

período de 0,92% (zero vírgula noventa e dois por cento), representando assim 

um atingimento de 87,98% (oitenta e sete vírgula noventa oito por cento) da 

Meta Atuarial. A rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi 

de 3,96% (três vírgula noventa e seis por cento), frente uma meta atuarial para 

o mesmo período de 7,93% (sete vírgula noventa e três por cento), 

representando assim um atingimento de 49,87% (quarenta e nove vírgula 

oitenta e sete por cento) da Meta Atuarial. Quanto às aplicações financeiras 

dos RPPS, a recomendação da consultoria de investimentos é a manutenção 

de 15% (quinze por cento) na exposição aos fundos de investimento em títulos 

públicos que possuem a gestão duration, produto que deve ser acompanhado 

com a devida atenção. Para os vértices médios (IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M 

Total) recomendamos uma exposição de 30% (trinta por cento) e para os 

vértices de curto prazo, representados pelos fundos DI, pelos referenciados no 



IRFM-1 e pelos CDB’s a alocação sugerida é de 25% (vinte e cinco por cento), 

manter em 10%(dez por cento) a sugestão de alocação em fundos 

multimercado e reduzir de 5% para 2,5% a alocação em FII e FIP, 

respectivamente, dada a pouca disponibilidade de produtos no mercado. 

Elevamos a recomendação do investimento em ações de 10% para 15%. Foi 

apresentado o Relatório Simplificado de Gestão – competência: 

Setembro/2018, o Relatório de Aposentadoria e Pensões (gráfico com a 

evolução do ano de 1999 a Agosto/2018); Quantitativo de Benefícios na Folha 

de Pagamento (gráfico com a evolução de dezembro de 2017 a setembro de 

2018); Tabela de Auxílio Doença por Secretaria. Foi apresentado pela Diretora 

Presidente o Relatório Simplificado de Gestão – competência de setembro/18 

com as seguintes informações: – Aposentadoria: 212 – Valor: R$ 303.978,04 

(trezentos e três mil novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos). 

Pensão por Morte: 95 – Valor: R$ 168.698,17 (cento e sessenta e oito mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e dezessete centavos). Salário Maternidade: 

12 – Valor: R$ 14.268,13 (quatorze mil, duzentos e sessenta e oito reais e treze 

centavos). Auxílio-doença: 74 – Valor: R$ 116.994,92 (cento e dezesseis mil, 

novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos). Auxílio-

reclusão: 01 – Valor: R$ 1.114,76 (um mil, cento e quatorze reais e setenta e 

seis centavos). Folha Complementar proporcional: 02 Beneficiários: R$ 

1.064,44 (um mil, sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).  Total 

de Benefícios Pagos pelo IPREVI: R$ 606.118,46 (seiscentos e seis mil cento e 

dezoito reais e quarenta e seis centavos).  Prosseguindo a Diretora apresentou 

os Balancetes dos meses de Agosto e setembro de 2018 que foram assinados 

pelos conselheiros, deliberando sua aprovação, conforme o Capitulo IV, 1;1.1, 

II, b) da Lei nº 863/2017. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. 

Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.   

 

 

 

 



 


