
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

–16/12/2015. 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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 primeira reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 

IPREVI, no exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da 

Carta/CD/IPREVI/023/2015 e Carta/CF/IPREVI/015/2015. Neste ato estiveram 

presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Dante Cibelius de 

Souza, Gilda de Fátima Viana de Carvalho, Lafayette Bezerra dos Santos, Valdirene 

Rocha, Jesuel Ferreira de Sá, Renildo Máximo Barbosa, e os membros do Conselho 

Fiscal: Hudson Valério M. de Oliveira, Richard de Sousa Queiroz, Marta Rocha Jardim 

Mourão, Maria José Leite Mendes de Oliveira e Ives Pereira Tavares. A reunião 

apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal 

de Investimentos – Mês novembro/2015; b) Apresentação do Demonstrativo dos 

recursos aplicados pelo IPREVI – competência: novembro/2015; c) Aprovação do 

Balancete – Mês outubro/2015; d) Outros. A Diretora Superintende, Sra. Alessandra 

Arantes Marques iniciou a reunião cumprimentando os conselheiros presentes e 

agradeceu pela presença de todos na solenidade de moção de aplausos concedida pela  

Câmara Municipal de Itatiaia,  em 15 de dezembro. A Diretora fez a entrega e a 

apresentação do Relatório Mensal de Investimentos do mês de Novembro/2015, 

elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. A mesma 

enfatizou que prima pela transparência e mesmo com o mercado desfavorável os 

recursos do Instituto alcançou um rendimento significativo de mais de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais). A recomendação da empresa de consultoria é de mantermos 

em renda fixa uma carteira posicionada nos vértices mais longos em no máximo 40% 

(quarenta por cento), no máximo 5% (por cento) em IMA-B 5+ ou IDKA IPCA 20 A, o 

restante no IMA-B e IMA-B 5. Os demais recursos devem ser direcionados para os 

vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-M1, ou IDKA IPCA 2A. Na renda 

variável, a recomendação é de manter uma exposição reduzida, pois não há percepção 

de melhora nos fundamentos que justifique elevar o risco da carteira no curto/médio 

prazos. Prosseguindo o desenvolvimento dos trabalhos foi apresentado o Balancete do 

Mês de novembro de 2015, em atendimento ao dispositivo da Lei Municipal nº 

369/2001, artigo 81, I, letra e, sendo os mesmos prontamente deliberados, aprovados 

e assinados pelos conselheiros presentes.  A Sra. Alessandra comunicou que notificou 

o prefeito quanto à retenção do IFPM, somente não oficiou o Banco do Brasil neste 

mês de dezembro, para que não fosse comprometido o 13º salário e o pagamento dos 



servidores da prefeitura. Informou que a prefeitura pagou o parcelamento da dívida 

com o IPREVI, porém deixou de pagar a parte patronal. Expôs a conversa que teve com 

o prefeito, e que pediu para ele prioridade dos débitos para com o IPREVI em janeiro 

de 2016. Foi demonstrado que no mês de novembro os recursos do IPREVI estão 

alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição Banco do 

Brasil Gestão de Recursos DTVM o montante de R$ 18.848.282,29 (dezoito milhões, 

oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove 

centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 30.481.887,38 (trinta milhões, 

quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito 

centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 6.686.583,30 (seis milhões, seiscentos e oitenta 

e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos), Banco Bradesco o valor 

de R$ 5.557.919,66 (cinco milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e 

dezenove reais e sessenta e seis centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R$ 

63.460,64 (sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e quatro 

centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 54.080.195,93 

(cinquenta e quatro milhões, oitenta mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e 

três centavos), sendo 87,69% (oitenta e sete vírgula sessenta e nove por cento) e R$ 

7.557.937,34 (sete milhões, quinhentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e trinta e 

sete reais e trinta e quatro centavos), sendo 12,25% (doze vírgula vinte e cinco por 

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

conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês 

de novembro de 2015, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, 

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

61.676.004,22 (sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatro reais e 

vinte e dois centavos), evidenciando rentabilidade R$ 347.669,23 (trezentos e 

quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos). Foi 

apresentado o relatório mensal da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no 

fechamento de novembro/2015, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 0,57% 

(zero vírgula cinqüenta e sete por cento), representando assim um atingimento de 

38,37% (trinta e oito vírgula trinta e sete por cento) da meta atuarial. No período de 

Janeiro a Novembro evidenciou o retorno de R$ 5.233.772,10 (cinco milhões, duzentos 

e trinta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e dez centavos) a rentabilidade da 

carteira do Instituto no período acumulado de Janeiro a Novembro foi de 9,37% (nove 

vírgula trinta e sete por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 

15,56% (quinze vírgula cinqüenta e seis por cento) representando assim um 

atingimento de 60,22% (sessenta vírgula vinte e dois por cento) da meta atuarial. 

Apresentou aos conselheiros o Ofício/IPREVI/286/2015 enviado a Prefeitura de Itatiaia 

em 25/08/2015 - Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando a Abertura de Crédito 

Suplementar no valor de R$ 300.800,00 (trezentos mil e oitocentos reais). Devido à 

urgência, a Diretora explicou que somente os presidentes dos conselhos e ela 

assinaram. O referido ofício foi entregue para os demais conselheiros que rubricaram 



aprovando a suplementação. A Sra. Alessandra informou que o pagamento dos 

beneficiários do IPREVI está programado para acontecer anterior ao pagamento da 

prefeitura, geralmente antecipando no prazo de 01(um) a 02 (dois) dias. Essa medida 

foi adotada pela Diretoria do Instituto visando melhor atendimento dos aposentados e 

pensionistas na prestação dos serviços bancários, evitando que os servidores fiquem 

muito tempo na fila, principalmente os idosos. A conselheira Valdirene perguntou se 

havia algum servidor recém concursado em benefício de auxílio doença, a diretora 

informou que no momento não. O conselheiro Renildo pediu informação sobre o 

servidor Arão, e foi informado que o mesmo estava em gozo de auxílio doença, mas 

que o médico perito já concedeu a alta.  Prosseguindo com o desenvolvimento dos 

trabalhos, a Diretora apresentou o credenciamento da Instituição Rio Bravo, que foi 

analisada e assinada pelos conselheiros. Foi apresentado o relatório do mês de 

novembro dos benefícios pagos pelo IPREVI, sendo: Aposentados 161 (cento e 

sessenta e um), valor: R$ 164.938,26 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e 

trinta e oito reais e vinte e seis centavos), Pensionistas: 72 (setenta e dois), valor: R$ 

63.407,33 (sessenta e três mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos), 

Auxílio Doença: 58 (cinquenta e oito) e Salário Maternidade: 16 (dezesseis), Total: 74 

(setenta e quatro) valor: R$ 102.468,18 (cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e 

oito reais e dezoito centavos). Receita de Contribuições Previdenciárias – Patronal: R$ 

89.576,27 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete 

centavos), Consignado: R$ 272.707,22 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e sete 

reais e vinte e dois centavos). A conselheira Valdirene pediu a Diretora Superintende 

que no próximo ano haja maior assiduidade dos conselheiros às reuniões do Conselho. 

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

encerrada a reunião.                                                                                                                                                    

  

 


