
                                                                                                                                                                                                                                                          

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI 

–27/01/2016 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, 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 primeira reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, no 

exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da 

Carta/CD/IPREVI/001/2016 e Carta/CF/IPREVI/001/2016. Neste ato estiveram 

presentes os seguintes servidores: Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Dante Cibelius de 

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

Rocha, Jesuel Ferreira de Sá, os membros do Conselho Fiscal: Hudson Valério M. de 

Oliveira, Richard de Sousa Queiroz, Marta Rocha Jardim Mourão, Maria José Leite 

Mendes de Oliveira, Andréa de Souza Rocha, Ives Pereira Tavares e a presidente do 

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia Sra. Terezinha das Dores 

Barbosa. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do 

Relatório Mensal de Investimentos – Mês dezembro/2015; b) Apresentação do 

Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência: dezembro/2015; c) 

Aprovação do Balancete – Mês dezembro/2015; d) Outros. A Diretora Superintendente 

Interina iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida fez a entrega 

do Relatório Mensal de Investimentos do mês de dezembro/2015, elaborado pela 

Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no 

mês de dezembro 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$ 18.395.304,08 (dezoito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, 

trezentos e quatro reais e oito centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 

31.373.682,64 (trinta e um milhões, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta 

e dois reais e sessenta e quatro centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 6.789.791,73 

(seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e 

setenta e três centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.654.609,03 (cinco milhões, 

seiscentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e três centavos) Oliveira 

Trust DTVM o montante de R$ 64.308,86 (sessenta e quatro mil, trezentos e oito reais 

e oitenta e seis centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 

54.664.662,98 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, 

seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), sendo 87,63% (oitenta e 

sete vírgula sessenta e três por cento) e R$ 7.613.033,36 (sete milhões, seiscentos e 

treze mil, trinta e três reais e trinta e seis centavos), sendo 12,20% (doze vírgula vinte 

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



aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência 

mês: dezembro/2015, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, 

matrícula 1006, apresentando um valor global de R$ 62.382.605,96 (sessenta e dois 

milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis 

centavos), evidenciando rentabilidade mensal de R$ 944.129,48 (novecentos e 

quarenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos). A 

Diretora Superintendente Interina apresentou o relatório da Empresa Crédito e 

Mercado demonstrando que no fechamento de dezembro/2015, a rentabilidade da 

carteira do Instituto foi de 1,53% (um vírgula cinqüenta e três por cento) frente uma 

meta atuarial para o mesmo período de 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento), 

representando assim um atingimento de 103,85% (cento e três vírgula oitenta e cinco 

por cento) da meta atuarial. No período de Janeiro a Dezembro de 2015 evidenciou o 

retorno de R$ 6.177.901,58 (seis milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e um 

reais e cinqüenta e oito centavos) a rentabilidade da carteira do Instituto no período 

acumulado de Janeiro a Dezembro de 2015 foi de 11,04% (onze vírgula zero quatro por 

cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 17,26% (dezessete vírgula 

vinte e seis por cento), representando assim um atingimento de 63,98% (sessenta e 

três vírgula noventa e oito por cento) da meta atuarial. Prosseguindo com o 

desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de aplicação e resgate dos 

recursos do IPREVI, ficando acordado pelos conselheiros presentes que adotaríamos a 

recomendação da empresa de consultoria no sentido de mantermos em renda fixa 

uma carteira posicionada nos vértices mais longos em no máximo 35% (trinta e cinco 

por cento), (no máximo 5% em IMA-B 5+ ou IDKA IPCA 2 A, no máximo 15% no IMA-B, 

e o restante no 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 com o desenvolvimento dos trabalhos foi apresentado o 

Balancete do mês de dezembro de 2015, sendo assinado e deliberado pelos 

conselheiros. Foi apresentado o relatório de benefícios pagos pelo IPREVI no mês de 

dezembro/2015: aposentados: 159 – valor pago: R$ 163.966,39 (cento e sessenta e 

três mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), pensionistas: 74 – 

valor pago: R$ 65.056,76 (sessenta e cinco mil, cinqüenta e seis reais e setenta e seis 

centavos), auxílio doença e salário maternidade: 65 – valor pago: R$ 88.384,64 (oitenta 

e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). A Diretora 

informou aos conselheiros o valor dos débitos da Prefeitura de Itatiaia para com o 

IPREVI. Folha de Custeio – valor devido: R$ 411.733,50 (quatrocentos e onze mil 

setecentos e trinta e três reais e cinqüenta centavos). Patronal – Valor: R$ 

2.197.485,57 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e cinqüenta e sete centavos), sendo ainda no mês de dezembro os valores dos 

Patronais devidos: R$ 343.467,10 (trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e 



sessenta e sete reais e dez centavos), valor repassado: R$ 9.616,11 (nove mil, 

seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), patronal 13º devido - valor : R$ 

317.791,88 (trezentos e dezessete mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e 

oito centavos), valor repassado: R$ 12.989,34 (doze mil, novecentos e oitenta e nove 

reais e trinta e quatro centavos). Consignado devido: R$ 85.725,76 (oitenta e cinco mi, 

setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos). No mês de dezembro 

Consignados devidos: R$ 274.101,38 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e um 

reais e trinta e oito centavos), valor repassado: R$ 183.705,53 (cento e oitenta e três 

mil, setecentos e cinco reais e cinqüenta e três centavos), consignado 13º - valor 

devido: R$ 245.607,90 (duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e 

noventa centavos), valor repassado: R$ 161.454,08 (cento e sessenta e um mil, 

quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e oito centavos). Parcelamento devido: R$ 

225.987,58 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta 

e oito centavos). Em ato contínuo a Diretora Interina informou aos conselheiros o 

aumento salarial dos aposentados e pensionistas do IPREVI que recebem salário 

mínimo. O mesmo foi reajustado para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Aqueles 

que recebem acima do mínimo, o provento foi reajustado em 11,28% (onze vírgula 

vinte e oito por cento) de acordo com o MPAS. E aqueles que possuem paridade, os 

proventos serão reajustados nos termos da Lei Municipal nº 571, de 22 de janeiro de 

2016, sendo 5,67% (cinco vírgula sessenta e sete por cento) em janeiro e 5,48% (cinco 

vírgula quarenta e oito por cento) em julho de 2016. Foi apresentado ao conselho, o 

resultado da licitação de sistema previdenciário – RPPS em que foi vencedora a 

empresa: Agenda Assessoria, Planejamento e Informática Ltda. O valor global do 

contrato é de R$ 50.000.00 (cinqüenta mil reais), sendo o valor mensal no montante 

de R$ 4.166,66 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

Informou que a licitação para Locação de Sistema Gestão Pública foi remarcada para o 

dia 03/02/2016. Foi solicitada autorização para suplementação orçamentária, nas 

dotações: 03.01.09.271.0034.0.0302 e 03.01.04.122.0034.0300 no valor montante de 

R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). A mesma foi autorizada pelos conselheiros. Foi 

debatido a ausência de alguns conselheiros às reuniões e ficou deliberado o envio de 

correspondência solicitando a presença dos mesmos para que tenhamos sempre a 

maioria. A Diretora Superintendente Interina agradeceu a presença da Sra. Terezinha 

das Dores Barbosa, presidente do Sindicato dos Servidores de Itatiaia, ressaltando a 

importância de sua presença. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Isaltina 

Cássia da Silva Alvim Dias, deu por encerrada a reunião.                                                                                                                             

  

 


