
  ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI
- 17/01/2018

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito às 10:00 (dez) horas, na
Sala de Reuniões do Insttuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Itataia – IPREVII, localizado à Rua Prefeito Assumpãoo, nº 175, Centro, Itataia-RJ, deu-
se  início  a  01ª  (primeira)  Reunioo  Ordinária  deste  Comitê  de  Investmentos  -
COMINIPREVII, no exercício vigente, convocados para a presente reunioo, através da
Carta/COMINIPREVII/001/2018. Neste ato estveram presentes os seguintes servidores:
Alessandra  Arantes  Marques,  Isaltna  Cássia  da  Silva  Alvim  Dias,  César  Rodrigues
Rocha,  Andrea  da  Silva  Lima,  Ives  Pereira  Tavares,  Renildo  Máximo  Barbosa,  Ana
Cristna Faustno e  Rogério  Bernardo Pinto.   A  reunioo apresentou como pauta  os
seguintes  assuntos:  a)  Apresentaãoo do Relatório  Mensal  de  Investmentos  –  Mês:
Dezembro/2017;  b)  Apresentaãoo  do  Demonstratvo  dos  recursos  aplicados  pelo
IPREVII  –  competência:  Dezembro/2017;  c)  Apresentaãoo  do  Relatório  Analítco  de
Investmentos do 4º Trimestre e Ano de 2017; d) Análise dos Fundos de Investmentos;
e)  Aprovaãoo  de  APR  para  o  mês  de  Fevereiro  de  2018;  f)  Outros.  A  Diretora
Superintendente  do  IPREVII  Sra.  Alessandra  Arantes  Marques  iniciou  a  reunioo
cumprimentando  todos  os  conselheiros  e  em  seguida  fez  a  entrega  do  Relatório
Mensal de Investmentos – Mês: Dezembro/2017 elaborado pela EVmpresa de Crédito e
Mercado Consultoria em Investmentos. Foi demonstrado que no mês de Dezembro os
recursos  do  IPREVII  foram  alocados  da  seguinte  forma:  Insttuiãoo  Banco  do Brasil
Gestoo de Recursos DTIM, o montante de R$ 13.331.366,55 (treze milhões, trezentos
e trinta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), Caixa
EVconômica  Federal  o  montante  de  R$  57.905.481,00  (cinquenta  e  sete  milhões,
novecentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais), Itaú Unibanco o valor de
R$ 8.816.564,24 (oito milhões,  oitocentos e dezesseis  mil,  quinhentos e sessenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.896.484,02
(cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
dois centavos), BEVM DTIM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 1.277.330,24 (um milhoo,
duzentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), BRB
DTIM (Adm. Infnity) o montante de R$ 3.406.119,02 (três milhões, quatrocentos e
seis mil, cento e dezenove reais e dois centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o
valor de R$ 76.571,35 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e
cinco  centavos).  Nos  Segmentos  de  Renda  Fixa  totaliza  o  montante  de  R$
78.519.334,19 (setenta e oito milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e trinta e
quatro reais e dezenove centavos), sendo 86,56% (oitenta e seis vírgula cinquenta e



seis por cento), e R$ 12.190.582,23 (doze milhões, cento e noventa mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e vinte e três centavos), sendo 13,44% (treze vírgula quarenta e
quatro por cento) em Renda Iariável. Dando sequência, foi apresentado e entregue
aos conselheiros o Demonstratvo dos Recursos aplicados pelo IPREVII, competência -
Dezembro/2017,  assinado  pela  tesoureira  Ana  Cristna  Faustno,  matrícula  1017
apresentando um valor  global  de R$ 90.715.808,09 (noventa milhões, setecentos e
quinze mil, oitocentos e oito reais e nove centavos) evidenciando rentabilidade de R$
938.302,01 (novecentos e trinta e oito mil, trezentos e dois reais e um centavo). Foi
apresentado o Relatório Mensal  da EVmpresa de Crédito e Mercado Consultoria em
Investmentos  demonstrando  que  no fechamento de  Dezembro a  rentabilidade  da
carteira do Insttuto foi de R$ 1,04% (um vírgula quatro por cento) frente uma Meta
Atuarial  para  o  mesmo  período  de  0,91%  (zero  vírgula  noventa  e  um por  cento),
representando assim um atngimento de 114,92% (cento e catorze vírgula noventa e
dois por cento) da Meta Atuarial.  No período de Janeiro a Dezembro evidenciou o
retorno de R$ 10.414.361,01 (dez milhões, quatrocentos  e catorze mil,  trezentos e
sessenta e um reais e um centavo). A rentabilidade da carteira do Insttuto no período
acumulado  foi  de  13,22% (treze  vírgula  vinte  e  dois  por  cento),  frente  uma meta
atuarial  para  o  mesmo  período  de  9,04%  (nove  vírgula  zero  quatro  por  cento),
representando assim um atngimento de 146,13% (cento e quarenta  e seis  vírgula
treze por cento) da Meta Atuarial.  A diretora Superintendente ressaltou a brilhante
atuaãoo do Comitê de Investmentos junto a Diretoria EVxecutva do IPREVII e agradeceu
pela seriedade e comprometmento no desenvolvimento dos trabalhos no ano de 2017
e destacou que em 2018 será um ano de muito trabalho pois  os  cenários  noo se
apresentam  favoráveis  ao  alcance  da  meta  atuarial.  A  orientaãoo  da  empresa  de
Consultoria e Investmentos para a carteira do IPREVII é de uma exposiãoo de cerca de
15% (quinze por cento) nos vértces mais longos IMA-B Total, cerca de 15% (quinze por
cento) para os vértces médios IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M Total, cerca de 10% (dez por
cento) para fundos de Títulos Públicos com Gestoo de Duraton (Gestoo Atva) e cerca
de 30% (trinta por cento) para os vértces mais curtos, representados pelo CDI, IRFM-1
EV CDB. Quanto à renda variável, contnua a recomendaãoo a exposiãoo máxima de 30%
(trinta por cento) por conta da crescente melhoria das expectatvas com a atvidade
econômica no próximo ano, que deverá refetr em um melhor comportamento dos
lucros das empresas e, portanto, da Bolsa de Ialores. Assim, já incluídas as alocaãões
em fundos multmercado 10% (dez por cento), fundos de partcipaãões – FIP (5% cinco
por  cento),  e  em fundo imobiliários  FII  (5% cinco por  cento).  Ficou  acordado pelo
Comitê  de  Investmentos  as  seguintes  movimentaãões:  resgate  do  Fundo  de
Investmento Caixa FIC Novo Brasil IMA – B RF LP; CNPJ: 10.646.895/0001-90, o valor
de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), atrelados a conta 2001.8, agência 2810;
aplicaãoo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), no Fundo de Investmento Caixa
FI  Brasil  IMA  –  B  TP  RF  LP;  CNPJ:  10.740.658/0001-93,  atrelados  à  conta  2001.8,
agência 2810; resgate do Fundo de Investmento Caixa FI BRASIL IDKA IPCA 2A Títulos



Públicos RF LP; CNPJ: 14.386.926/0001-71 o valor de R$ 7.700.000,00 (sete milhões e
setecentos mil reais), atrelados à conta 2001.8, agência 2810; aplicaãoo no Fundo de
Investmento Caixa Juros e Moedas FI Multmercado LP; CNPJ: 14.120.520/0001-42, o
valor de R$ 1.500.000,00 (um milhoo e quinhentos mil reais), atrelados à conta 2001.8,
agência 2810; aplicaãoo no Fundo de Investmento Itaú Insttucional Juros e Moedas
FIC Multmercado; CNPJ: 00.973.117/0001-51, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhoo
e quinhentos mil reais), atrelados à conta 24171-7, agência 0848-0,  aplicaãoo no Fundo
de Investmento Infnity Insttucional  FI  Multmercado; CNPJ:  05.500.127/0001-93, o
valor  de  R$1.500.000,00  (um  milhoo  e  quinhentos  mil  reais),   atrelados  à  conta
027.043.847-5,  agência  0027,  aumentando  a  aplicaãoo  dos  recursos  em  fundos
multmercados de acordo com a orientaãoo da Consultoria de investmentos e visando
adequaãoo ao limite da nova resoluãoo. Além dessas movimentaãões fcou decidido as
seguintes aplicaãões:  Itaú Insttucional Phoenix FI Aãões; CNPJ: 23.731.629/0001-07, o
valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), atrelados à conta 24171-7, agência 0848-
0; aplicaãoo no Fundo de Investmento BB Governanãa FI Aãões Previdenciário; CNPJ:
10.418.335/0001-88, o valor de R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais), atrelados à conta
5539.5 agência 1571-7, BB Setor Financeiro FIC Aãões; CNPJ: 08.973.948/0001-35, o
valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), atrelados à conta 5539.5 agência 1571-7;
e  aplicaãoo  no  Fundo  de  Investmento  Bradesco  Dividendos  FI  Aãões;  CNPJ
06.916.384/0001-73, o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), atrelados à conta
300-P  agência  6778.  Ficou  autorizado  o  resgate  do  montante  de  R$  800.000,00
(oitocentos  mil  reais)  para  custear  o  pagamento  com  despesas  administratvas  e

previdenciárias. Nada mais  havendo a ser  tratado no dia,  a  Sra.  Alessandra Arantes
Marques deu por encerrada a reunioo. 


