
                                                                                                                                                                                                                                                          

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI 

–23/03/2016 

Aos vinte e três dias do mês de março 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 terceira reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, no 

exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da 

Carta/CD/IPREVI/003/2016 e Carta/CF/IPREVI/003/2016. Neste ato estiveram 

presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Jesuel Ferreira de Sá, 

Valdirene Rocha, Gilda de Fátima Viana de Carvalho, César Rodrigues Rocha, Mário 

Célio Maia Gouvêa, Lafayette Bezerra dos Santos, os membros do Conselho Fiscal: 

Hudson Valério M. de Oliveira, Richard de Sousa Queiroz, Maria José Leite Mendes de 

Oliveira e a Presidente do Sindicato dos Funcionários 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 

Fevereiro/2016; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI 

– competência: Fevereiro/2016; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Abertura 

de Crédito Adicional Suplementar; e) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a 

reunião agradecendo a presença de todos e em seguida fez a entrega do Relatório 

Mensal de Investimentos do mês de Fevereiro/2016, elaborado pela Empresa Crédito e 

Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no mês de fevereiro 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$ 16.596.093,57 

(dezesseis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, noventa e três reais e cinqüenta e 

sete centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R$ 35.127.156,92 (trinta e 

cinco milhões, cento e vinte e sete mil, cento e cinqüenta e seis reais e noventa e dois 

centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 7.006.083,70 (sete milhões, seis mil, oitenta e 

três reais e setenta centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.846.948,26 (cinco 

milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e 

seis centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R$ 65.839,82 (sessenta e cinco mil, 

oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos). Nos Segmentos de Renda 

Fixa totaliza o montante de R$ 57.099.368,86 (cinquenta e sete milhões, noventa e 

nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo 87,93% 

(oitenta e sete vírgula noventa e três por cento) e R$ 7.542.753,41 (sete milhões, 

quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e um 

centavos), sendo 11,61% (onze vírgula sessenta e um por cento) aplicado em Renda 

Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o 



Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês fevereiro/2016, 

assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando 

um valor global no mês de fevereiro de R$ 64.931.885,35 (sessenta e quatro milhões, 

novecentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos), evidenciando rentabilidade de R$ 1.042.673,40 (um milhão, quarenta e dois 

mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos). Foi apresentado o relatório 

mensal da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de fevereiro 

a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,64% (um vírgula sessenta e quatro por 

cento). No período de Janeiro a Fevereiro evidenciou o retorno de R$ 1.867.185,72 

(um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e 

dois centavos), a rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 

2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo 

período de 3,11% (três vírgula onze por cento), representando assim um atingimento 

de 96,07% (noventa e seis vírgula zero sete 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 de médio prazo (IMA-B5 e IDKA IPCA 

2 A) em no máximo 40% (quarenta por cento). Neste momento, a orientação é ficar 

fora de estratégias com exposição para os vértices mais longos (IMA-B, IMA-B5+, IDKA 

IPCA 20 A e 30 A). Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais 

curtos, para ativos indexados ao CDI ou IRF-M 1. Na renda variável, a recomendação é 

de uma exposição de no máximo 20% (vinte por cento) para o segmento, já incluídas 

alocações em fundos imobiliários – FIIs e fundos em participação – FIPs, dado a falta de 

percepção de melhora nos fundamentos econômicos que justifique elevar ainda mais o 

risco da carteira. A Diretora comunicou aos conselheiros que em virtude do Instituto 

de Previdência está recebendo mais uma servidora concursada houve a necessidade 

de se fazer uma Suplementação Orçamentária no valor de R$ 11.000,00 (onze mil 

reais) para custear os encargos com a previdência do servidor. O Ofício/IPREVI/Nº 

041/2016 que se refere a Suplementação supracitada foi apresentado ao Conselho que 

prontamente assinaram deliberando.  Foi apresentado o Ofício/IPREVI/nº 70/2016 que 

dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no montante de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) para suplementação de Pessoa jurídica no total de R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) com a finalidade de custear as despesas com a 

contratação de firma para avaliação atuarial, visando análise do Equilíbrio Financeiro e 

Atuarial, com o objetivo de atender a Notificação de Atuária nº A01292/2016, do 

Ministério da Previdência Social, que estabeleceu o prazo de 90 dias para apresentar o 

plano de equacionamento do déficit atuarial, bem como as demais despesas e ainda 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para complementar o saldo orçamentário do auxílio 

alimentação, em virtude da chegada da nova servidora. Informou que o 

recadastramento dos servidores ativos foi finalizado satisfatoriamente.  Explanou 



sobre a questão do déficit atuarial, evidenciando que nas avaliações atuariais anuais o 

Instituto de Previdência apresenta-se deficitário; que em sua gestão já encaminhou 

ofício solicitando providências visando este equacionamento, pois de acordo com as 

propostas apresentadas nos estudos atuariais, a alíquota do IPREVI encontra-se 

deficitária, mas não houve providências acerca da situação. Os Conselheiros Mário 

Célio e Valdirene manifestaram a preocupação quanto aos benefícios de auxílio 

doença concedidos, pois para eles isso no futuro poderá onerar o Instituto. Informou 

que a Instituição acompanha criteriosamente esses benefícios e que os mesmos já 

tiveram uma redução significativa. A Diretora Superintendente informou aos 

Conselheiros que houve mudança na idade para a concessão da Aposentadoria 

Compulsória, que era aos 70 anos.  A Lei Complementar nº 152/15, alterou para 75 

anos de idade. Foi apresentado o Relatório dos Benefícios pagos pelo IPREVI no mês de 

fevereiro: Aposentados: 163 – Valor: R$ 184.370,40 (cento e oitenta e quatro mil, 

trezentos e setenta reais e quarenta centavos), Pensionistas: 75 – Valor: R$ 72.390,80 

(setenta e dois mil, trezentos e noventa reais e oitenta centavos), Auxílio Doença: 47 – 

Valor: R$ 59.658,33 (cinqüenta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e trinta e 

três centavos), Salário-Maternidade: 15 – Valor: R$ 17.493,54 (dezessete mil, 

quatrocentos e noventa e três reais e cinqüenta e quatro centavos). Total de 

Benefícios Pagos: R$ 333.913,07 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e treze reais 

e sete centavos). Foi apresentado também o gráfico demonstrando todas as 

aposentadorias e pensões concedidas desde o ano de 1999 até 2016. A Diretora 

comunicou aos Conselheiros que na reunião realizada com o prefeito Sr. Luiz Carlos, o 

secretário de Fazenda Sr. José Roberto, os presidentes do Conselho Deliberativo Sr. 

César Rodrigues e do Conselho Fiscal Sr. Hudson Valério, o senhor prefeito solicitou ao 

secretário de fazenda que providenciasse um calendário com o intuito de pagar uma 

contribuição patronal antiga e uma atual, visando colocar em dia a dívida junto ao 

IPREVI. Foi informado ao Conselho o valor atual da dívida da Prefeitura de Itatiaia: 

Patronal devido: R$ 2.763.238,37 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, 

duzentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), Consignado:  R$ 1.835,37 (um 

mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), Consignado Rescisões: R$ 

770,28 (setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos), Patronal Rescisões: 487,89 

(quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Total da Dívida: R$ 

2.766.331,91 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e um 

reais e noventa e um centavos). Foram quitados no dia 22 de março do corrente os 

valores referentes aos parcelamentos nº: 120/11, 53ª parcela, no montante de R$ 

68.331,49 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove 

centavos), nº: 532/15, 7ª parcela, no valor de R$ 84.189,94 (oitenta e quatro mil, cento 

e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e nº 533/15, 7ª parcela, no total 

de R$ 20.704,21 (vinte mil, setecentos e quatro reais e vinte e um centavos). Nada 

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

encerrada a reunião.                                                                                      



  


