
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –

07/04/2014. 

Aos sete dias do mês de abril 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 quarta reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício 

vigente, convocados para o presente ato, através da Carta/ COMINIPREVI/005/2014. 

Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, 

Carolina Tavares de Lima, César Rodrigues Rocha, Hudson Valério de Oliveira, Ives 

Pereira Tavares, Renildo Máximo Barbosa, Gerson Luis da Silva. A reunião apresentou 

como pauta os seguintes assuntos: a) Análise dos Fundos de Investimentos; b) Análise 

do Relatório da Empresa de Consultoria de Investimentos Conexão de Valores 

Mobiliários Ltda; c) Análise do Processo que apurou a Taxa de Administração para o 

Ano 2014; d) Aprovação de APR para o mês de Maio de 2014; f) Outros. A Diretora 

Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do 

mês de fevereiro 2014 elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores 

Mobiliários Ltda, ressaltando sobre o Enquadramento dos Recursos do IPREVI para 

efeito da Resolução CMN Nº 3.922/10 e ainda o enquadramento de acordo com a 

Política de Investimentos do IPREVI. Entregou aos conselheiros do COMINIPREVI o 

relatório Conexão Antenada 17ª Edição, apresentado a Diretoria do IPREVI, relatando o 

cenário da Economia Brasileira e Mundial, bem como apresentando sugestões para 

escolha do melhor investimento para o RPPS e demonstrando a distribuição mais 

apropriada para atual conjuntura da Carteira de Investimentos sendo: 45% (quarenta e 

cinco por cento) em IRFM1; 15% (quinze por cento) em IRFM1+; 15% (quinze por 

cento) em IMAB-5+; 10% (dez por cento) em IMA-B5 e 15% (quinze por cento) em DI. 

Analisando a proposta apresentada os conselheiros optaram por não investir em IMA-

B 5+ e IMA-B 5, em virtude da volatividade desses fundos, mantendo uma postura 

mais conservadora e protecionista da carteira de investimentos do Instituto. Foi 

apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos recursos aplicados pelo 

IPREVI, competência fevereiro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares 



de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R$ 49.721.402,92 

(quarenta e nove milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e dois reais e 

noventa e dois centavos), apresentou rendimento mensal de R$ 464.405,43 

(quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e três 

centavos), para a análise de investimentos do Instituto, diante da atribuição do Comitê 

em assessorar a gestão dos recursos do RPPS de Itatiaia na definição da aplicação dos 

recursos financeiros do Instituto, observada as condições de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez e transparência, ficou decidido pelo Comitê de Investimentos o 

resgate estimativo de até R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) 

com o objetivo de desconcentrar os recursos do Banco do Brasil, visando diversificar a 

carteira de Investimentos do Instituto em outras instituições financeiras do Município, 

assim como o pagamento da folha de beneficiarios. Foram decididas as aplicações nos 

seguintes fundos: Fundo de Investimento BB Previdenciário RF PERFIL – Valor: R$ 

55.015,74 (cinquenta e cinco mil, quinze reais e setenta e quatro centavos), Fundo de 

Investimento Itaú Soberano RF IRF-M1 – Valor: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), 

Fundo de Investimento Bradesco FI RF IRF-M1 – Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), Fundo de Investimento Caixa FI BRASIL IRF-M1 – Valor: R$ 2.449.000,00 (dois 

milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil reais), Fundo de Investimento BB 

Previdenciário RF PERFIL – Valor: R$ 1.068.253,75 (um milhão, sessenta e oito mil, 

duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), Fundo de Investimento 

Caixa FI BRASIL IRF-M1 – Valor: R$ 154.400,00 (cento e cinquenta e quatro mil e 

quatrocentos reais), Fundo de Investimento BB Previdenciário IRF-M1 – Valor: R$ 

53.846,50 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta 

centavos). Em ato contínuo foi apresentado pela Diretora Superintendente o cálculo 

apresentado no Processo 390/2013, realizado para apuração da Taxa de Administração 

para o Ano de 2014, totalizando o montante de R$ 646.216,28 (seiscentos e quarenta 

e seis mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), sendo informado pela 

Diretora Superintendente que esse valor foi transferido para a Conta Corrente nº 

16400-3, Agência 1571-7, Banco do Brasil, visando custear as despesas do IPREVI, no 

exercício vigente. Informando ainda que o saldo não utilizado da Taxa de 

Administração do Ano de 2013, no valor de R$ 427.007,51 (quatrocentos e vinte e sete 

mil, sete reais e cinquenta e um centavos), também já fora depositado na referida 



conta corrente. Prosseguindo o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a 

estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI para o mês de abril/2014 e 

maio/2014. Foi autorizado o resgate de até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) para o pagamento de despesas administrativas. E aplicação dos novos recursos 

nos fundos atrelados ao IRFM e IRFM1, e fundos atrelados a Selic/CDI, devido às 

instabilidades do mercado. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra 

Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.  


