
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI – 

22/10/2014. 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 10:00 (dez) 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 décima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, no exercício 

vigente, contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o 

presente ato, através da Carta/CD/IPREVI/013/2014. Estiveram presentes os seguintes 

conselheiros: Alessandra Arantes Marques, Estanislau de Assis Lemos Filho, Dante 

Cibelius de Souza, Renildo Máximo Barbosa, Cesar Rodrigues Rocha, Marta Rocha 

Jardim Mourão e Hudson Valério M. de Oliveira. A reunião apresentou como pauta os 

seguintes assuntos: a) Apresentação e entrega do Demonstrativo dos recursos 

aplicados pelo IPREVI – Competência: Setembro/2014; b)  Apresentação e entrega do 

Relatório Mensal de Investimentos elaborado pela empresa Crédito e Mercado – Mês 

Setembro: 2014;  c) Demonstração do parcelamento dos débitos junto à Receita Federal 

e do pagamento da 1ª Parcela; d) Relatório Final do Recadastramento dos Inativos; e) 

Constituir Comissão Organizadora da Eleição dos novos Conselheiros para o biênio de 

2015/2016. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório 

Mensal de Investimentos do mês de setembro de 2014 elaborado pela Empresa 

Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de 

setembro 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$ 

23.652.195,14 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa 

e cinco reais e quatorze centavos), Caixa Econômica Federal montante: R$ 

20.312.419,48 (vinte milhões, trezentos e doze mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quarenta e oito centavos), Banco Itaucard valor R$ 4.880.835,89 (quatro milhões, 

oitocentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 

Banco Bradesco R$ 2.326.595,85 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos 

e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), Itaú Unibanco R$ 948.530,30 

(novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e trinta centavos), Oliveira 

Trust DTVM R$ 54.028,28 (cinquenta e quatro mil, vinte e oito reais e vinte e oito 

centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 46.513.472,67 

(quarenta e seis milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

sessenta e sete centavos), sendo 85,06% (oitenta e cinco vírgula zero seis por cento) e 

R$ 8.561.869,35 (oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta 

e nove reais trinta e cinco centavos), sendo 14,94% (quatorze vírgula noventa e quatro 

por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue 

aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência 



mês de setembro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, 

matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de setembro de R$ 

54.776.088,19 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitenta e 

oito reais e dezenove centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da 

Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro até 

setembro de 2014, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 7,13% (sete vírgula 

treze por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 9,26% (nove 

vírgula vinte e seis por cento), representando assim um atingimento de 77,06% 

(setenta e sete vírgula zero seis por cento) da meta atuarial. A diretora 

superintendente apresentou o ofício nº 729/2014 encaminhado ao Gabinete do 

Prefeito no dia 30/09, devidamente recebido pela servidora Maísa, com cópia à 

Secretaria Municipal de Fazenda recebido pela servidora Juciléia também no dia 30/09,  

cobrando os débitos da folha de custeio e das contribuições previdenciárias patronais 

dos meses de junho, julho e agosto do corrente totalizando o montante de R$ 

979.607,68 (novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito 

centavos). Apresentou também o ofício nº 729/2014 enviado ao Gabinete do Prefeito 

informando que no extrato externo de irregularidades do Ministério da Previdência 

Social, o município de Itatiaia possui quatro apontamentos, que impedem a emissão 

do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, sendo que os dois primeiros 

apontamentos referem-se ao demonstrativo de informações previdenciárias e 

repasses que encontram-se irregulares devido ao não repasse da parte patronal e os 

dois últimos versam sobre à avaliação atuarial, que apesar de já apresentada por este 

Instituto, ainda não foi regularizada. Como já foi mencionado em outras reuniões a 

receita do município passa por perdas significativas o que vem dificultando a 

administração municipal honrar com seus compromissos.  Dando prosseguimento ao 

desenvolvimento dos trabalhos a Sra. Alessandra apresentou aos conselheiros o 

processo 113/14 que dispõe sobre a regularização do débito junto a receita federal 

provenientes ao não recolhimento do PASEP nos exercícios de 2008, 2009 janeiro de 

2010 e multas por atraso na transmissão da DCTF, de janeiro e fevereiro de 2011 

totalizando o montante de R$ 86.879,43 (oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e 

nove reais e quarenta e três centavos) que foram divididos em 03(três) parcelas. 

Conforme decidido por unanimidade em reuniões anteriores no dia 25 de agosto foi 

realizado o primeiro pagamento referente aos débitos citados anteriormente no valor 

de R$ 4.343,97 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete 

centavos), no dia 30 de setembro foi realizado o segundo pagamento no valor de R$ 

29.249,41 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e um 

centavos) e no dia 31 de outubro foi pago o valor de  R$ 29.512,94 (vinte e nove mil, 

quinhentos e doze reais e noventa e quatro centavos). Totalizando o montante pago 

de R$ 63.106,32 (sessenta e três mil, cento e seis reais e trinta e dois centavos). 

Prosseguindo o desenvolvimento dos trabalhos foi apresentado o Relatório Final do 

Recadastramento dos Inativos – Aposentados e Pensionitas, realizado no mês de 



setembro do corrente, atendendo ao preceito legal. Compareceram ao Instituto 123 

(cento e vinte e três) servidores aposentados e 82 (oitenta e dois) pensionistas. 

Deixaram de comparecer 05 (cinco) servidores aposentados e 04 (quatro) pensionistas. 

Foram bloqueados os benefícios de 02 (dois) aposentados que mesmo sendo 

contactados por carta e por telefone deixaram de comparecer, 02 (dois) aposentados 

que não conseguimos realizar contato por telefone, foram enviadas cartas registradas, 

01(um) aposentado encontra-se preso, foi realizado contato com a família para 

apresentar documento do presídio, 04 (quatro) pensionistas que também não 

obtivemos êxito nos contatos telefônicos foram enviadas cartas registradas. Cabe 

destacar que a Prefeitura precisa realizar o recadastramento dos servidores ativos com 

urgência, pois como é de conhecimento de todos essa diretoria foi notificada pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sendo mencionado que a base de 

dados dos servidores ativos apresenta-se inconsistente, determinando a realização de 

recadastramento, já foi encaminhado ofício ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de 

Administração solicitando providências acerca do assunto. Foi emitido um Decreto 

pela administração municipal e essa superintendência encaminhou um relatório com 

as informações e documentos dos servidores que seriam necessários, visando atender 

as solicitações do Ministério da Previdência, mas até a presente data não obtivemos 

nenhuma resposta. Finalizando os trabalhos a Diretora superintendente apresentou o 

ofício/IPREVI/448/2014, processo 4145/14 encaminhados ao gabinete do prefeito em 

caráter de urgência em 20 de maio de 2014, sendo recebido em 27/05/2014 pela chefe 

de gabinete Sra. Adriana Fontes, conforme determinação do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, através do Processo: 237.642-4/2013, solicitando a 

elaboração de projeto de lei  corrigindo a composição do Conselho Deliberativo e 

Conselho Fiscal do IPREVI, uma vez que na atual lei não é composta de forma paritária 

como preconiza a Constituição Federal. No dia 24 de junho de 2014 o processo foi 

encaminhado para a Procuradoria do município para parecer e até a presente data não 

foi analisado, em virtude da urgência uma vez que o mandato dos conselheiros 

termina em dezembro de 2014, foi reiterado o ofício/IPREVI/779/2014, processo 

8279/14, solicitando providências acerca da determinação do TCE/RJ e 

encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal de Itatiaia para apreciação, 

pois precisamos preparar a eleição dos novos conselheiros para o biênio 2015/2016 e 

o prazo está exíguo demais para concluir todo o procedimento dentro deste ano, com 

certeza estará sendo realizada a eleição em janeiro de 2015. Nada mais havendo a ser 

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


