ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI
- 22/11/2017

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete às 09:00 (nove)
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 9ª (nona) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos,
no exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da
Carta/COMINIPREVI/009/2017. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores:
Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, César Rodrigues Rocha,
Andrea da Silva Lima, Edgar Soares de Aguiar, e Ana Cristina Faustino. A reunião
apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de
Investimentos – Mês: Outubro/2017; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos
aplicados pelo IPREVI – competência: Outubro/2017; c) Análise dos Fundos de
Investimentos; d) Credenciamento das Instituições Financeiras; e) Aprovação de APR
para o mês de Novembro de 2017; f) Outros. A Diretora Superintendente do IPREVI Sra.
Alessandra Arantes Marques iniciou a reunião cumprimentados todos os conselheiros e
em seguida fez a entrega do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Outubro/2017
elaborado pela Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi
demonstrado que no mês de Outubro os recursos do IPREVI foram alocados da
seguinte forma: Instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM, o montante de
R$ 13.316.980,51 (treze milhões, trezentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e
cinqüenta e um centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 57.852.196,52
(cinqüenta e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, cento e noventa e seis
reais e cinqüenta e dois centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 8.711.239,75 (oito
milhões, setecentos e onze mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco
centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.837.317,02 (cinco milhões, oitocentos e
trinta e sete mil, trezentos e dezessete reais e dois centavos), BEM DTVM (Adm.
Bradesco) o valor de R$ 3.368.486,56 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), BRB DTVM (Adm.
Infinity) o montante de R$ 1.245.175,36 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil,
cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)
o valor de R$ 76.850,46 (setenta e seis mil, oitocentos e cinqüenta reais e quarenta e
seis centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 78.339.661,49
(setenta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e
quarenta e nove centavos), sendo 86,59% (oitenta e seis vírgula cinqüenta e nove por
cento), e R$ 12.068.584,69 (doze milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e
quatro reais e sessenta e nove centavos), sendo 13,34% (treze vírgula trinta e quatro
por cento) em Renda Variável. Dando sequência, foi entregue e apresentado aos

conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência:
outubro/2017, assinado pela Tesoureira interina Aline de Oliveira Rocha, matrícula
1012, apresentando um valor global de R$ 90.472.631,73 (noventa milhões,
quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e três
centavos) evidenciando rentabilidade de R$ 198.822,37 (cento e noventa e oito mil,
oitocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos). Foi apresentado o relatório
mensal da Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos
demonstrando que no fechamento de outubro a rentabilidade da carteira do Instituto
foi de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento), frente uma Meta Atuarial para o
mesmo período de 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento), representando assim
um atingimento de 24,23% (vinte e quatro vírgula vinte e três por cento) da Meta
Atuarial. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos em Outubro/2017
demonstrando que no período de Janeiro a Outubro evidenciou retorno de R$
9.604.152,74 (nove milhões, seiscentos e quatro mil, cento e cinqüenta e dois reais e
setenta e quatro centavos). A rentabilidade da carteira do Instituto no período
acumulado foi de 12,21% (doze vírgula vinte e um por cento) frente uma meta atuarial
para o mesmo período de 7,27% (sete vírgula vinte e sete por cento), representando
assim um atingimento de 167,91% (cento e sessenta e sete vírgula noventa e um por
cento) da Meta Atuarial. A orientação da empresa de Consultoria e Investimentos para
a carteira do IPREVI é de uma exposição de cerca de 15% (quinze por cento) nos
vértices mais longos IMA-B Total, cerca de 20% (vinte por cento) para os vértices
médios IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M, cerca de 10% (dez por cento) para fundos de Títulos
Públicos com Gestão de Duration (Gestão Ativa) e cerca de 30% (trinta por cento) para
os vértices mais curtos, representados pelo DI ou pelo IRF-M 1. Levando-se em conta
os parâmetros estratégicos acima citados, a empresa de Consultoria e Investimentos
sugeriu que fossem feitas as seguintes realocações: Resgatar o valor montante de R$
13.000.000,00 (treze milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 10.740.658/0001-93, direcionar o valor de R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais) para o fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
FI RENDA FIXA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, direcionar o valor de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) para o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS
FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 14.386.926/0001-71. Resgatar o valor montante de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97, direcionar o valor de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fundo CAIXA BRASIL IMAB 5 TÍTULOS
PÚBLICOS FI- RENDA FIXA LP – CNPJ: 11.060.913/0001-10, direcionar o valor de R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais) também para o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPK – CNPJ: 14.386.926./0001-71 e direcionar o valor
de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para o fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS FI RENDA FIXA – CNPJ: 10.740.670/0001-06. Essas orientações foram
analisadas e aprovadas pelos membros do Comitê de Investimentos do IPREVI –

COMINIPREVI. Em ato contínuo foi apresentado para análise e aprovação o
recadastramento das Instituições Financeiras: MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS
LTDA ME – CNPJ: 03.804.066/0001-22, BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 00.066.670/0001-00, ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A – CNPJ: 10.274.584/0001-47. Ficou autorizado o
resgate do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para custear o 13º
salário, pagamento com despesas administrativas e previdenciárias. Nada mais havendo
a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.
Onde se lê: e) Aprovação de APR para o mês de Novembro de 2017, leia-se: e)
Aprovação de APR para o mês de Dezembro de 2017.

