
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI 

– 19/11/2014. 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 14:00 (quatorze) 

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 primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo 

e Fiscal, no exercício vigente, contando com a presença dos seguintes membros, 

convocados para o presente ato, através da Carta/CD/CF/IPREVI/014/2014. Estiveram 

presentes os seguintes conselheiros: Alessandra Arantes Marques, Estanislau de Assis 

Lemos Filho, Dante Cibelius de Souza, Cesar Rodrigues Rocha, Marta Rocha Jardim 

Mourão, Hudson Valério M. de Oliveira. E os membros do conselho fiscal: Anderson 

Alves de Moura, Richard de Sousa Queiroz, Dalva Pinheiro de Lima e Ives Pereira 

Tavares.  A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação e 

entrega do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: 

Outubro/2014; b)  Apresentação e entrega do Relatório Mensal de Investimentos elaborado 

pela empresa Crédito e Mercado – Mês Outubro: 2014;  c) Aprovação dos Balancetes dos 

Meses de Setembro e Outubro de 2014; d) Análise e deliberação sobre a Minuta da 

Política Anual de Investimentos – Ano: 2015, apresentada pela empresa Crédito e 

Mercado; e) Assuntos diversos. Após a apresentação a Diretora Superintendente 

prosseguiu a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de 

outubro/2014 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em 

Investimentos. Foi demonstrado no mês de outubro que os recursos do IPREVI estão 

alocados da seguinte forma: instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM 

valor: R$ 24.216.681,67 (vinte e quatro milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e 

oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), Caixa Econômica Federal montante: R$ 

20.264.668,71 (vinte milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta 

e oito reais e setenta e um centavos), Banco Itaucard valor R$ 4.922.888,57 (quatro 

milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e 

sete centavos), Banco Bradesco R$ 2.345.977,23 (dois milhões, trezentos e quarenta e 

cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), Itaú Unibanco R$ 

956.462,63 (novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e três centavos), Oliveira Trust DTVM R$ 54.615,14 (cinquenta e quatro mil, 

seiscentos  e quinze reais e quatorze centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza 

o montante de R$ 47.023.029,13 (quarenta e sete milhões, vinte e três mil, vinte e 

nove reais e treze centavos), sendo 85,04% (oitenta e cinco vírgula zero quatro por 

cento) e R$ 8.272.198,90 (oito milhões, duzentos e setenta e dois mil, cento e noventa 

e oito reais e noventa centavos), sendo 14,96% (quatorze vírgula noventa e seis por 

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



conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês 

de outubro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 

1006, apresentando um valor global no mês de outubro de R$ 55.387.469,56 

(cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e 

nove reais e cinquenta e seis centavos). Demonstrando um rendimento mensal de R$ 

651.817,85 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e 

cinco centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa 

Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de janeiro até outubro de 2014, 

a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 8,41% (oito vírgula quarenta e um por 

cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 10,30% (dez vírgula trinta 

por cento), representando assim um atingimento de 81,65% (oitenta e um vírgula 

sessenta e cinco por cento) da meta atuarial. Prosseguindo foi apresentado os 

Balancetes dos meses de Setembro e Outubro de 2014, atendendo o que dispõe a Lei 

Municipal 369/02 artigo 81, I letra “e” que foi prontamente deliberado, aprovado e 

assinado pelos presentes. Em sequência foram apresentados pela Diretora 

Superintendente os processos administrativos referente ao Plano de Custeio que 

encontram-se em atraso por parte da Administração Municipal até a presente data, os 

números dos mesmos são: 5418/14,6665/14, 7726/14, 8151/14, dos meses de julho, 

agosto, setembro e outubro do corrente totalizando o montante de R$ 307.210,78 

(trezentos e sete mil, duzentos e dez reais e setenta e oito centavos). Foi encaminhado 

no dia 13/11/2014, o ofício/iprevi/759/2014 ao Gabinete do Prefeito sendo recebido 

pela servidora Maysa com cópia para a Secretaria de Fazenda recebido pelo servidor        

Gilson no dia 14/11/2014,  solicitando providências sobre o repasse referente ao Plano 

de Custeio preceituado na Lei n.º 367/02, que como é de conhecimento da 

Administração Pública, o pagamento dos servidores que entraram em beneficio até 

31/12/2008 é da competência da Prefeitura Municipal  e o não pagamento do referido 

plano tem ocasionado sérios transtornos, razão pela qual essa Superintendência 

requereu a regularização dessas pendências com a máxima urgência. Dando 

prosseguimento a diretora informou que o projeto de lei que visa corrigir a 

composição do conselhos deliberativo e fiscal já está na Câmara Municipal para 

aprovação do legislativo e tão logo seja devolvido ao executivo para sancionar a lei 

estaremos dando início aos procedimentos para a eleição dos novos conselheiros para 

o biênio 2015/2016,  diante de toda complexidade do processo estaremos realizando a 

eleição em janeiro de 2015.  O conselheiro Dr. Lemos em nome dos conselheiros 

pleiteou uma agenda com o Senhor Prefeito e com o Procurador do Município para 

esclarecimentos acerca do jetons, dos atrasos nos pagamentos e repostas aos ofícios 

encaminhados. A Diretora informou que será realizado o contato com a Chefe de 

Gabinete e agendado. Em sequência a Sra Alessandra Marques informou que os 

técnicos da empresa Crédito e Mercado estavam com o pneu do carro furado em Três 

Rios, razão pela qual seria pertinente remarcarmos a reunião para a apresentação da 

Política Anual de Investimentos – Ano 2015. Foi acordado com os conselheiros 



presentes que a reunião aconteceria no próximo dia 02 de dezembro às 10:00 (dez) 

horas no IPREVI estando todos convocados para o presente neste ato. Nada mais 

havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por 

encerrada a reunião.  


