
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

IPREVI – 17/12/2018. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 12ª (décima segunda) Reunião 

Ordinária deste Conselho Deliberativo, no exercício vigente, convocados para a 

presente reunião, através da Carta/CD/014/2018. Neste ato estiveram 

presentes os seguintes servidores: Gilda de Fátima Viana de Carvalho, Jesuel 

Ferreira de Sá, Mário Célio Maia Gouvêa, Renildo Máximo Barbosa, Rosemary 

Pereira Gonçalves, Valdirene Rocha, Lafayette Bezerra dos Santos, Dante 

Cibelius de Souza e Alessandra Arantes Marques. A reunião apresentou como 

pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de 

Investimentos – Mês: Novembro/2018; b) Apresentação do Demonstrativo dos 

recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: Novembro/2018; c) Análise e 

Aprovação dos Balancetes: Mês de Outubro e Novembro /2018; d) Outros. A 

diretora presidente iniciou a reunião realizando a entrega do Relatório Analítico 

dos investimentos do mês: Novembro/2018, elaborado pela Empresa Crédito e 

Mercado Consultoria em Investimentos, relatório em anexo. Dando sequência, 

foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos 

aplicados pelo IPREVI, competência - Novembro/2018, assinado pela 

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

de R$ 104.730.979,42 (cento e quatro milhões, setecentos e trinta mil, 

novecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) evidenciando 

rentabilidade de R$ 870.626,24 (oitocentos e setenta mil, seiscentos e vinte e 

seis reais e vinte e quatro centavos). A rentabilidade da carteira do Instituto foi 

de 0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento) frente uma Meta Atuarial 

para o mesmo período de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), 

representando assim um atingimento de 332,15% (trezentos e trinta e dois 

vírgula quinze por cento) da Meta Atuarial, documentos apensados. Foi 



apresentado pela Diretora Presidente o Relatório Simplificado de Gestão – 

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

212 – Valor: R$ 301.894,16 (trezentos e um mil, oitocentos e noventa e quatro 

reais e dezesseis centavos). Pensão por Morte: 95 – Valor: R$ 112.185,52 

(cento e doze mil, cento e oitenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos). 

Salário Maternidade: 10 – Valor: R$ 10.842,45 (dez mil, oitocentos e quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos). Auxílio-doença: 86 – Valor: R$ 

142.550,68 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e 

sessenta e oito centavos). Folha Complementar proporcional: 2 Beneficiários – 

Valor: R$ 3.111,81 (três mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos). 

Auxílio-reclusão: 01 – Valor: R$ 1.042,83 (um mil, quarenta e dois reais e 

oitenta e três centavos). Total de Benefícios Pagos pelo IPREVI: R$ 

571.627,45 (quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

quarenta e cinco centavos), relatórios apresentados em apenso. Prosseguindo 

a Diretora apresentou os Balancetes dos meses de Outubro e Novembro de 

2018 que foram assinados pelos conselheiros, deliberando sua aprovação, 

conforme o Capitulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017. A diretora presidente 

apresentou a Mensagem e a Minuta do Projeto de Lei encaminhado a Câmara 

Municipal que dispõe sobre a implementação do Plano de Amortização do 

Déficit Atuarial do Iprevi, ficando o Município responsável pela realização de 

420 aportes financeiros mensais e sucessivos ao RPPS. A avaliação Atuarial 

com data base dezembro de 2017 apontou a existência de déficit atuarial no 

valor de R$ 61.228.650,77 (sessenta e um milhões, duzentos e vinte e oito mil, 

seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos). O referido Plano visa a 

amortização deste déficit. O conselheiro Mario Célio parabenizou a diretoria e o 

prefeito pela brilhante iniciativa em sanar essa pendência de longos anos. Os 

conselheiros manifestaram se favoráveis ao plano apresentado e assinaram os 

documentos, que se encontram apensos a ata de aprovação. Dando 

prosseguimento a Diretora apresentou também a Minuta e o Projeto de Lei 

sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal do 

IPREVI, visando a criação de 03 (três) vagas para escriturários. Os 

conselheiros manifestaram-se favoráveis a ampliação e assinaram os 

documentos apresentados, conforme anexados nesta ata. Nada mais havendo 



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

reunião.   

 

 

 

 

 


