
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI – 

09/07/2013. 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e treze, às 10:00 (dez) horas, na Sala de 

Reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia, localizada à Rua São José, nº 

210, Fundos, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a quarta reunião extraordinária deste 

Instituto, no presente exercício, contando com a presença dos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, convocados para o presente ato, através da Carta CD/CF/ 

I P R E V I / 0 0 6 / 2 0 1 3 . Estiveram presentes os seguintes servidores: Rosângela Muniz 

Lamil, Dante Cibelius de Souza; Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva 

Alvim Dias, Cesar Rodrigues Rocha, Renildo Máximo Barbosa, Alex Pinheiro de Assis, 

bem como, os representantes do Conselho Fiscal Dalva Pinheiro de Lima, Rogério 

Muniz Lamil, Richard de Souza Queiroz, e ainda o Sr. Felipe do Banco Santander.   A 

reunião apresentou como pauta a apresentação de novos Fundos de Investimentos 

pelos gerentes dos Bancos Santander e Itaú. O representante do Banco Santander Sr. 

Felipe, iniciou sua apresentação explanando sobre os gastos do Estado: (Governo 

Federal/Estadual/Municipal) com Saúde, Educação, Construção de estradas, portos e 

ferrovias e outros, explicou que os recursos vem dos Tributos, através da contração de 

dívidas, que a captação de recursos junto à coletividade, que em contrapartida recebe 

título público que o Governo se compromete a pagar, o investidor decide se é 

economicamente interessante emprestar ao Governo e em sua maioria são títulos 

negociáveis. Esses são emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por meio de 

leilões primários, por meio do programa Tesouro Direto, por meio de emissões diretas, 

os títulos ofertados são: Letra Financeira do Tesouro (LFT), Letras do Tesouro Nacional 

(LTN), Notas do Tesouro Nacional Série B, Notas do Tesouro Nacional Série F. Explicou 

a composição do Fundo IMA, esclarecendo que esse título remunera IPCA (inflação) + 

Taxa de Juros (6% seis por cento) ao ano. Demonstrou a composição do IMA Geral 

evidenciando a Média ponderada dos retornos diários do IMA-B, IMA –C, IMA-S e IRF-

M, família de índices de renda fixa calculados com base na evolução do valor de 

mercado de carteiras compostas por títulos públicos prefixados, atrelados à Taxa SELIC 

(LFT), ao IPCA (NTN-B) e ao IGP-M (NTN-C). Dando prosseguimento sugeriu a aplicação 



nos seguintes Fundos de Investimentos do Banco Santander: Fundo Santander 

Corporate DI, que tem como objetivo proporcionar rendimentos equivalentes aos da 

taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro. É um fundo Referenciado DI, 

com baixo grau de risco, apresentando Rentabilidade Acumulada em 2013, de 3,59% 

(três virgula cinquenta e nove por cento); %CDI de 104,82 (cento e quatro vírgula 

oitenta e dois percentuais), Santander IMA-B5 Títulos Públicos Renda Fixa, que tem 

como objetivo proporcionar rentabilidade compatível com a variação do ÍNDICE DE 

Mercado Anbima - IMA –B5, no longo prazo. É um fundo de Renda Fixa, com alto grau 

de risco, apresentando Rentabilidade Acumulada em 2013 de -0,66% (menos zero 

vírgula sessenta e seis por cento), porém em 2012 sua rentabilidade foi de 16,64% 

(dezesseis vírgula sessenta e quatro por cento) e nos últimos 12 (doze) meses foi de 

7,49% (sete virgula quarenta e nove por cento). Segundo o gerente, existe uma 

tendência muito grande desse fundo obter grandes rendimentos no segundo 

semestre. Falou ainda do Fundo Santander FIC IRF –M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, 

que tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível com a variação do 

Índice de Renda Fixa de Mercado da Anbima – IRF-M1, no longo prazo. Também é um 

Fundo de Renda Fixa, com grau de risco médio, com Rentabilidade Acumulada em 

2013, de 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento). Dando sequência, o 

representante do Banco Itaú Unibanco S.A., Sr. Cesar Henrique Domingos iniciou sua 

apresentação relatando que a Itaú Asset Management é a maior gestora privada de 

fundos da América Latina, ocupando a 2ª (segunda) colocação no ranking de gestão 

Anbima no mês de abril/2013, relatou a presença Global da instituição no mundo, 

apresentou as Premiações recebidas pela Itaú Asset no cenário financeiro, a instituição 

tem foco no Relacionamento e Necessidades dos clientes, fortalecendo a partir de 

2002, o atendimento a clientes institucionais, criando estrutura focada exclusivamente 

no relacionamento global com: Associações, federações e Confederações, Fundos de 

Pensão, empresas de Gestão de recursos Humanos, Seguradoras e resseguradoras, 

entidades Abertas de Previdência Complementar, Institutos de Previdência de estados 

e Municípios, Corretoras de valores, DTVMs, Distribuidores, Coligadas. Com a missão 

clara de centralizar, coordenar e facilitar o relacionamento. Explanou sobre a 

Economia, cenário externo e interno, apresentou cenário básico dos anos de 2003 à 

2015, elencando IPCA, IGP-M, Câmbio, Juros, Balança Comercial, PIB e juro Real, 



destacando efetivamente o ano de 2013 com IPCA de 6,1% (seis virgula um por cento), 

IGP-M de 4,6% (quatro vírgula seis por cento), Câmbio de 2,30 (dois e trinta), Juros de 

9,50% (nove vírgula cinquenta por cento), Balança Comercial de 3,9 (três vírgula nove), 

PIB de 2,0% (dois por cento), Juro Real 3,2% (três vírgula dois por cento). Como 

sugestão o Sr. Cesar Henrique Domingos apresentou como opção para aplicação de 

novos recursos que o Instituto receber o Itaú Unibanco em renda Fixa o Itáu 

Institucional Referenciado do DI Fundo de Investimento com uma rentabilidade  no 

ano de 2013 em 3,53% (três virgula cinquenta e três por cento), % CDI no mesmo 

período de 102,90% (cento e dois virgula noventa por cento). Em Multimercados 

moderados indicou como fundo mais rentável o Itaú Multimercado Juros e Moedas FI 

com rentabilidade no período de 2013; 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento), 

% CDI no mesmo período de 109,52% (cento e nove virgula cinquenta e dois por 

cento). Em Renda fixa foi demonstrado como melhor opção de investimento o Itaú 

Soberano Renda Fixa Índices Pré 1 ano rendendo no ano de 2013 o percentual de 2,74 

(dois vírgula setenta e quatro). Já em Renda Variável foi indicado o Itaú Ações 

Dividendos FI apresentando de janeiro à junho de 2013, -9,74% (menos nove vírgula 

setenta e quatro por cento) e ainda a opção do Itaú FOF RPI Valor Ações FICFI, 

relatando que esse é o melhor fundo no momento, pois evidenciou rentabilidade 

acima do IBOVESPA, isto porque nos meses do ano de 2013, caracterizou -4,97% 

(menos quatro vírgula noventa e sete por cento). Nada mais havendo a ser tratado no 

dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião. 


