
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI –

21/03/2018.

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezoito às 11:00 (onze)

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  3ª  (Terceira)  Reunião  Ordinária  do

Conselho Fiscal do IPREVI convocados para a presente reunião, através da

Carta/CFD/IPREVI/003/2018.  Neste  ato  estiveram  presentes  os  seguintes

servidores: Alessandra Arantes Marques, Maria José Leite Mendes de Oliveira,

Richard de Sousa Queiroz, Rogério Bernardo Pinto, Jair Joaquim dos Santos,

Ives  Pereira  Tavares,  Alessandro  Miranda,  e  a  servidora  do  IPREVI  Ana

Cristina Faustino. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a)

Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Fevereiro/2018; b)

Apresentação  do  Demonstrativo  dos  recursos  aplicados  pelo  IPREVI  –

competência:  Fevereiro/2018;  c)  Análise  dos  Fundos  de  Investimentos;  d)

outros.  A  Diretora  presidente  do  IPREVI  Sra.  Alessandra  Arantes  Marques

iniciou a reunião cumprimentando todos os conselheiros e em seguida fez a

entrega do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Fevereiro/2018 elaborado

pela  Empresa  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em  Investimentos.  Foi

demonstrado que no mês de Fevereiro os recursos do IPREVI foram alocados

da seguinte forma: Instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM, o

montante de R$ 15.283.400,31 (quinze milhões, duzentos e oitenta e três mil,

quatrocentos  reais  e  trinta  e  um  centavos),  Caixa  Econômica  Federal  o

montante de R$ 53.794.975,81 (cinquenta e três milhões, setecentos e noventa

e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), Itaú

Unibanco o valor de R$ 11.497.186,58 (onze milhões, quatrocentos e noventa

e sete mil,  cento e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), Banco

Bradesco o valor de R$ 5.991.535,58 (cinco milhões, novecentos e noventa e

um mil,  quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), BEM

DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 2.296.348,20 (dois milhões, duzentos e

noventa e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), BRB



DTVM  (Adm.  Infinity)  o  montante  de  R$  4.958.361,83  (quatro  milhões,

novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e seiscentos e um reais e oitenta e

três centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$ 79.800,75

(setenta  e  nove  mil,  oitocentos  reais  e  setenta  e  cinco  centavos).  Nos

segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 72.945.678,68 (setenta e

dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito

reais e sessenta e oito centavos), sendo 77,27% (setenta e sete vírgula vinte e

sete por cento), e R$ 20.955.930,38 (vinte milhões, novecentos e cinquenta e

cinco mil,  novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos),  sendo 22,20%

(vinte e dois vírgula vinte por cento) em Renda Variável. Dando sequência, foi

apresentado  e  entregue  aos  conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos

aplicados pelo IPREVI, competência - Fevereiro/2018, assinado pela tesoureira

Ana Cristina  Faustino,  matrícula  1017 apresentando um valor  global  de  R$

94.403.771,18 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e

setenta  e  um  reais  e  dezoito  centavos)  evidenciando  rentabilidade  de  R$

491.130,71 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e trinta reais e setenta e

um  centavos).  Foi  apresentado  o  Relatório  Mensal  da  Empresa  Crédito  e

Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no fechamento de

Fevereiro  a rentabilidade da carteira  do Instituto  foi  de 0,53% (zero  vírgula

cinquenta e três por cento) frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de

0,74%  (zero  vírgula  setenta  e  quatro  por  cento),  representando  assim  um

atingimento de 71,20% (setenta e um vírgula vinte por cento) da Meta Atuarial.

A rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 2,74% (dois

vírgula setenta e quatro por cento), frente uma meta atuarial para o mesmo

período de 1,55% (um vírgula  cinquenta  e cinco por  cento),  representando

assim um atingimento  de  177,34% (cento  e  setenta  e  sete  vírgula  trinta  e

quatro 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 15% (quinze

por cento) para os vértices médios IMA-B 5, IDKA 2A e IRF-M Total, 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 de curto

prazo,  representados  pelo  CDI,  IRFM-1  e  CDB.  Quanto  à  renda  variável,

continua a recomendação a exposição máxima de 30% (trinta por cento) por



conta da crescente melhoria das expectativas com a atividade econômica no

próximo ano, que deverá refletir em um melhor comportamento dos lucros das

empresas. Assim, já incluídas as alocações em fundos multimercado 10% (dez

por cento), fundos de participações – FIP 5% (cinco por cento), e em fundos

imobiliários FII 5% (cinco por cento). Foi apresentado o  Relatório Simplificado

de  Gestão  –  competência: Fevereiro/2018, o  Relatório  de  Aposentadoria  e

Pensões  (gráfico  com  a  evolução  do ano  de  1999  a  Fevereiro/2018);

Quantitativo de Benefícios na Folha de Pagamento (gráfico com a evolução de

dezembro  de  2017  a  fevereiro  de  2018);  Tabela  de  Auxílio  Doença  por

Secretaria. Foi apresentado pela Diretora Presidente o Relatório Simplificado

de Gestão – competência de fevereiro/18 com as seguintes informações:  –

Aposentadoria:  194  –  Valor:  R$  271.276,13  (duzentos  e  setenta  e  um mil,

duzentos e setenta e seis reais e treze centavos).  Pensão por Morte:  90 –

Valor: R$ 105.860,84 (cento e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e

quatro  centavos).  Salário  Maternidade:  7  –  Valor:  R$  10.250,22  (dez  mil,

duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos). Auxílio Doença: 63 – Valor:

R$ 102.991,44 (cento e dois mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e

quatro centavos). Auxílio Reclusão: 01 – Valor: R$ 1.114,76 (um mil, cento e

quatorze  reais  e  setenta  e  seis  centavos).  Total  de  Benefícios  Pagos  pelo

IPREVI:  R$  491.493,39  (quatrocentos  e  noventa  e  um mil,  quatrocentos  e

noventa e três reais e trinta e nove centavos). Nada mais havendo a ser tratado

no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.  


