ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –
18/08/2014.

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 oitava reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício
vigente,

convocados

para

a

presente

reunião,

através

da

Carta/

COMINIPREVI/009/2014. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores:
Alessandra Arantes Marques, Carolina Tavares de Lima, Hudson Valério de Oliveira,
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, César Rodrigues Rocha e Renildo Máximo Barbosa. A
reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório
Mensal de Investimentos – Mês Julho: 2014; b) Análise dos Fundos de Investimentos;
c) Aprovação de APR para o mês de Setembro de 2014; d) Outros. A Diretora
Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do
mês de julho/2014 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em
Investimentos. Foi demonstrado no mês de julho que os recursos do IPREVI estão
alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição Banco do
Brasil Gestão de Recursos DTVM valor: R$ 28.376.647,78 (vinte e oito milhões,
trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e oito
centavos), Caixa Econômica Federal montante: R$ 19.972.825,15 (dezenove milhões,
novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos),
Banco Itaucard valor R$ 3.265.281,18 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil,
duzentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), Banco Bradesco R$ 2.286.977,40
(dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e
quarenta centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$
45.674.883,76 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, oitocentos
e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo 84,74% (oitenta e quatro vírgula
setenta e quatro por cento) e R$ 8.226.847,75 (oito milhões, duzentos e vinte e seis
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo 15,26%
(quinze vírgula vinte e seis por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência,

foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados
pelo IPREVI, competência mês de julho de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina
Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de julho de R$
R$ 53.988.866,37 (cinquenta e três milhões, novecentos e noventa e oito mil,
oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) evidenciando rendimento
mensal de R$ 512.051,24 (quinhentos e doze mil e cinquenta e um reais e vinte e
quatro centavos). Prosseguindo com o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a
estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI, ficando decidido que seriam
resgatados os seguintes valores de cada instituição financeira: Banco do Brasil – Fundo
de Investimento BB Previdenciário RF Perfil, conta 16.400-3, Agência 1571-7 o valor de
R$ 685.371,04 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e
quatro centavos), Banco do Brasil – Fundo de Investimento BB Previdenciário RF Perfil,
conta 18.447-0, Agência 1571-7, o valor de R$ 2.062.610,85 (dois milhões, sessenta e
dois mil, seiscentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), Banco do Brasil – Fundo de
Investimento BB Previdenciário IRF-M1 LP, conta 16.400-3, Agência 1571-7, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Caixa Econômica Federal – Fundo de Investimento Caixa
FI Brasil IRF-M1, conta 2001-8, Agência 2810, o valor de R$ 600.000,00 ( seiscentos mil
reais), Banco do Brasil – Fundo de Investimento BB previdenciário IRF-M1, conta 5.5395, Agência 1571-7, o valor de

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), Caixa

Econômica Federal – Fundo de Investimento Caixa FI Brasil IRF-M1, conta 2001-8,
Agência 2810 o valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).
Aplicando esses valores resgatados nos seguintes fundos: Fundo de Investimento BB
previdenciário RF IMA-B 5 LP – Banco do Brasil, conta 16.400-3, Agência 1571-7 o valor
de R$ 685.371,04 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e
quatro centavos), Fundo de Investimento BB Previdenciário RF IMA-B 5 LP – Banco do
Brasil, conta 18.447-0, Agência 1571-7 o valor de R$ 2.062.610,85 ( dois milhões,
sessenta e dois mil, seiscentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), Fundo de
Investimento Caixa FI BRASIL IMA-B 5 LP – Caixa Econômica Federal, conta 2001-8,
Agência 2810 o valor de R$ 45.940,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta
reais), Fundo de Investimento Caixa FI BRASIL IMA-B 5 LP, Caixa Econômica Federal,
conta 2001-8, Agência 2810 o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), Fundo de
Investimento Itaú Institucional RF INFLAÇÃO 5 FIC – Banco Itaucard, conta 24.171-7,

Agência 0848 o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), Fundo
de Investimento Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5, Banco Bradesco, conta 300P, Agência 6778-4 o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
Fundo de Investimento Caixa FI BRASIL IRF-M1 – Caixa Econômica Federal, conta 20018, Agência 2810 o valor de R$ 157.600,00 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos
reais). Ficou autorizado o resgate do montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
para pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. Nada mais havendo a
ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.

