
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI – 

06/01/2014. 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às 14:00 (quatorze) 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 primeira reunião deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente,  

convocados para o presente ato, através da Carta/ COMINPREVI/ 001/2014. Estiveram 

presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva 

Alvim Dias, Carolina Tavares de Lima, Andréa da Silva Lima, Hudson Valério de Oliveira, 

Renildo Máximo Barbosa, Dalva Pinheiro de Lima, Cesar Rodrigues da Rocha, Ives 

Pereira Tavares. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) 

Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês de Dezembro: 2013; b) 

Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência 

Dezembro: 2013; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de APR para o 

mês de fevereiro de 2014. E) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião 

entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de dezembro/2013 elaborado 

pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda. Demonstrando o IPCA 

de dezembro de 0,92% (zero vírgula noventa e dois por cento), a rentabilidade média 

da carteira de 0,53% (zero vírgula cinquenta e três por cento), enquanto que a meta 

atuarial foi de 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento), sendo assim, o RPPS 

atingiu 37,51% (trinta e sete vírgula cinqüenta e um por cento) da meta atuarial.   No 

acumulado apresenta os seguintes dados: IPCA: 5,91% (cinco vírgula noventa e um por 

cento), meta atuarial: 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento), Rentabilidade 

Média Carteira: 1,79% (um vírgula setenta e nove por cento) e porcentagem atingida 

da Meta é de 14,60% (quatorze vírgula sessenta por cento). Dando sequência, foi 

apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos recursos aplicados pelo 

IPREVI, competência dezembro de 2013, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina 

Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R$ 48.173.282,33 

(quarenta e oito milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e 

trinta e três centavos), apresentando um rendimento mensal de R$ 219.584,33 

(duzentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos). 

Em ato contínuo foi demonstrado pela Diretora Superintendente o cálculo do retorno 

para cada investimento e também a rentabilidade da carteira do RPPS, apresentado 

pela Empresa Conexão, que será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal, na 

página do IPREVI. Foi comunicado aos conselheiros que no dia 03 de dezembro de 

2013 a Diretora Superintendente participou com a servidora Maria José e com os 

conselheiros Sr. César Rodrigues Rocha e Dalva Pinheiro de Lima do Curso de 

Aposentadoria realizado pela APREMERJ na cidade de Nova Friburgo/RJ; nesse curso o 



IPREVI recebeu o III Prêmio AEPREMERJ de Melhores Práticas em Gestão RPPS, 

referência em Gestão Previdenciária. Tal premiação demonstra que estamos 

trabalhando com seriedade e responsabilidade e que sem o envolvimento e 

comprometimento dos conselheiros nada disso seria possível. Dando prosseguimento 

ao desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de aplicação e resgate dos 

recursos do IPREVI para o mês de fevereiro/2014. Ficando autorizado o resgate de até 

de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) para pagamento de 

despesas administrativas e previdenciárias. E aplicação dos novos recursos nos fundos 

atrelados ao IRFM e IRFM1, uma vez que estes Fundos possuem a perspectiva de 

alcançarem a rentabilidade superior aos Fundos com carteira atrelada ao CDI. Nada 

mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por 

encerrada a reunião.  


