
 

ATA  DA  7ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  DO

IPREVI – 18/07/2018.

Aos dezoito dias do mês de julho 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 7ª (sétima) Reunião Ordinária deste

Conselho  Deliberativo,  no  exercício  vigente,  convocados  para  a  presente

reunião,  através  da  Carta/CD/008/2018.  Neste  ato  estiveram  presentes  os

seguintes servidores:  Edgar Soares de Aguiar, Alessandra Arantes Marques,

Gilda de Fátima Viana de Carvalho, Jesuel Ferreira de Sá, Valdirene Rocha,

Mário Célio Maia Gouvea, Renildo Máximo Barbosa, Dante Cibelius de Sousa,

Patrícia  Aparecida  Pinto  Soares.  A  reunião  apresentou  como  pauta  os

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

Mês: Junho/2018; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados

pelo IPREVI – Competência: Junho/2018; c) Análise  e  Aprovação  do

Balancete:  Mês  de  Maio  e  Junho/2018;  d)  Análise  dos  Fundos  de

Investimentos; e) Outros. A diretora presidente iniciou a reunião realizando a

entrega  do  Relatório  Analítico  dos  investimentos  do  mês:  Junho/2018,

elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi

demonstrado que no mês de Junho os recursos do IPREVI foram alocados da

seguinte  forma:  Instituição  Banco  do  Brasil  Gestão  de  Recursos  DTVM,  o

montante de R$ 16.639.279,78 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e nove

mil,  duzentos  e  setenta  e  nove  reais  e  setenta  e  oito  centavos),  Caixa

Econômica Federal o montante de R$ 52.579.468,16 (cinquenta e dois milhões,

quinhentos  e  setenta  e  nove  mil,  quatrocentos  e  sessenta  e  oito  reais  e

dezesseis  centavos),  Itaú  Unibanco  o  valor  de  R$  11.397.229,62  (onze

milhões,  trezentos  e  noventa  e  sete   mil,  duzentos  e  vinte  e  nove reais  e

sessenta e dois centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 8.048.951,22 (oito

milhões, quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e dois

centavos),  BEM  DTVM  (Adm.  Bradesco)  o  valor  de  R$  1.977.441,68  (um



milhão, novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e

sessenta  e  oito  centavos),  BRB  DTVM  (Adm.  Infinity)  o  montante  de  R$

5.073.457,33 (cinco milhões, setenta e três  mil, quatrocentos e cinquenta e

sete reais e trinta e três centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor

de  R$  82.022,79  (oitenta  e  dois  mil,  vinte  e  dois  reais  e  setenta  e  nove

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

75.836.407,79  (setenta  e  cinco  milhões,  oitocentos  e  trinta  e  seis  mil,

quatrocentos e sete reais e setenta e nove   centavos), sendo 79,14% (setenta

e nove vírgula quatorze por cento),  e R$ 19.961.442,79 (dezenove milhões,

novecentos  e  sessenta  e  um  mil,  quatrocentos  e  quarenta  e  dois  reais  e

setenta e nove centavos), sendo 20,83% (vinte vírgula oitenta e três por cento)

em  Renda  Variável.  Dando  sequência,  foi  apresentado  e  entregue  aos

conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos  aplicados  pelo  IPREVI,

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

matrícula 1017 apresentando um valor global de R$ 95.826.270,25 (noventa e

cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos  e setenta  reais e vinte e

cinco  centavos)  evidenciando  rentabilidade  de  R$  -265.366,35  (menos

duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e

cinco centavos).  Foi  apresentado o Relatório  Mensal  da Empresa Crédito  e

Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no fechamento de

Junho a rentabilidade da carteira do Instituto foi de -0,28% (menos zero vírgula

vinte e oito  por  cento)  frente uma Meta Atuarial  para o mesmo período de

1,75%  (um  vírgula  setenta  e  cinco  por  cento),  representando  assim  um

atingimento de -15,76% (menos quinze vírgula setenta e seis por cento) da

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

de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento), frente uma meta atuarial

para o mesmo período de 5,59% (cinco vírgula cinquenta e nove por cento),

representando assim um atingimento de 30,23% (trinta vírgula vinte e três por

cento) da Meta Atuarial. Foi apresentado o Relatório Simplificado de Gestão –

competência:  Junho/2018,  o  Relatório  de  Aposentadoria  e Pensões (gráfico

com a evolução do ano de 1999 a Maio/2018); Quantitativo de Benefícios na

Folha de Pagamento (gráfico com a evolução de dezembro de 2017 a junho de

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

Presidente o Relatório Simplificado de Gestão – competência de junho/18 com



as  seguintes  informações:  –  Aposentadoria:  206  –  Valor:  R$  288.640,67

(duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e sete

centavos). Pensão por Morte: 92 – Valor: R$ 109.143,02 (cento e nove mil,

cento e quarenta e três reais e dois centavos). Salário Maternidade: 11 – Valor:

R$ 16.750,03 (dezesseis mil,  setecentos e cinquenta reais e três centavos).

Auxílio-doença: 63 – Valor: R$ 91.723,81 (noventa e um mil, setecentos  e vinte

e três reais e oitenta e um 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$ 507.372,29 (quinhentos e sete mil, trezentos e setenta

e dois reais e vinte e nove centavos).  Prosseguindo a Diretora apresentou os

Balancetes dos meses de Maio e Junho 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.  


