
                                                                                                                                                                                                                                                          
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREVI 

– 24.08.2016 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 oitava Reunião Ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI, 

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

Carta/CD/IPREVI/009/2016 e Carta/CF/IPREVI/009/2016. Neste ato estiveram 

presentes os seguintes servidores: Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Mário Célio Maia 

Gouvêa, Gilda de Fátima Viana de Carvalho, Valdirene Rocha, Dante Cibelius de Souza, 

os membros do Conselho Fiscal: Hudson Valério M. de Oliveira, Richard de Sousa 

Queiroz e Marta Rocha Jardim Mourão. A reunião apresentou como pauta os seguintes 

assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês julho/2016; b) 

Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência: 

julho/2016; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação do Balancete – Mês: 

julho/2016; e) Outros. A Diretora Administrativa e Financeira do IPREVI Sra. Isaltina 

Cássia da Silva Alvim Dias, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os 

conselheiros e justificou a ausência da Diretora Superintendente Sra. Alessandra 

Arantes Marques que estava participando de uma reunião no Gabinete do Prefeito, e 

em seguida entregou o Relatório Mensal de Investimentos do mês de julho/2016, 

elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi 

demonstrado que no mês de julho 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$ 16.355.048,31 (dezesseis milhões, trezentos e cinqüenta e 

cinco mil, quarenta e oito reais e trinta e um centavos), Caixa Econômica Federal o 

montante de R$ 41.073.414,93 (quarenta e um milhões, setenta e três mil, 

quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 

7.393.592,78 (sete milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e 

dois reais e setenta e oito centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 6.175.357,12 (seis 

milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze 

centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R$ 70.178,96 (setenta mil, cento e 

setenta e oito reais e noventa e seis centavos), Macro Invest o montante de R$ 

54.997,09 (cinqüenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e nove 

centavos), Infinity Lotus o valor de R$ 51.162,04 (cinqüenta e um mil, cento e sessenta 

e dois reais e quatro centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de 

R$ 62.132.353,82 (sessenta e dois milhões, cento e trinta e dois mil, trezentos e 

cinqüenta e três reais e oitenta e dois centavos), sendo 87,16% (oitenta e sete vírgula 



dezesseis por cento) e R$ 9.041.405,41 (nove milhões, quarenta e um mil, 

quatrocentos e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo 12,68% (doze vírgula 

sessenta e oito por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi 

apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo 

IPREVI, competência mês julho/2016, apresentando um valor global no mês de julho 

de R$ 71.286.375,94 (setenta e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e 

setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) evidenciando rentabilidade de R$ 

1.331.798,97 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e oito reais 

e noventa e sete centavos). Foi apresentado o relatório mensal da Empresa Crédito e 

Mercado demonstrando que no fechamento de julho a rentabilidade da carteira do 

Instituto foi de 1,90% (um vírgula noventa por cento) frente uma Meta Atuarial para o 

mesmo período de 1,01% (um vírgula zero um por cento), representando assim um 

atingimento de 188,66% (cento e oitenta e oito vírgula sessenta e seis por cento) da 

Meta Atuarial. No período de Janeiro a Julho evidenciou o retorno de R$ 7.129.047,78 

(sete milhões, cento e vinte e nove mil, quarenta e sete reais e setenta e oito 

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

11,22% (onze vírgula vinte e dois por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo 

período de 8,54% (oito vírgula cinqüenta e quatro por cento), representando assim um 

atingimento de 131,45% (cento e trinta e um vírgula quarenta e cinco por cento) da 

Meta Atuarial. Prosseguindo 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 em relação ao total das aplicações. A 

empresa recomenda uma exposição de 45% (quarenta e cinco por cento) nos vértices 

mais longos (dos quais 10% direcionados para o IMA-B 5+ e/ou IDKA 20 A e 35% para o 

IMA-B Total), 25% (vinte e cinco por cento) para os vértices médios (IRF-M Total, IMA-

B 5 e IDKA 2A) e 5% para o vértice mais curto, representado pelo IRF-M 1, e mesmo 

pelo DI, face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das carteiras. 

Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e respeitados os limites das 

políticas de investimento é oportuna a avaliação de aplicações em produtos que 

envolvam a exposição ao risco de crédito (FIDC e FI Crédito Privado, por exemplo), em 

detrimento das alocações em vértices mais longos. A atual escassez de crédito para a 

produção e o consumo tem gerado prêmios de risco, que possibilitam uma 

remuneração que supera as metas atuariais. Quanto à renda variável, recomenda uma 

exposição de no máximo 25% (vinte e cinco por cento), já incluídas as alocações em 

fundos multimercado (5%), em fundos de participações – FIP (5%) e em fundos 

imobiliários FII (5%). Por fim, lembrou que as aplicações em renda fixa, por ensejarem 

o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo 

prazo, conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as realizadas 

em renda variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem 

ser direcionadas efetivamente para o longo prazo. A Diretora Administrativa 

apresentou um relatório das dívidas previdenciárias vencidas e não repassadas que 



somam a importância de R$ 5.536.373,76 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis 

mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos). O prefeito interino - 

Eduardo Guedes da Silva, em resposta ao ofício nº 169/2016, encaminhou uma cópia 

do ofício GP/Nº 493/2016, solicitando recomendações de como proceder ao Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Considerando que essa atitude não resolve o 

problema da dívida existente, foi deliberado o agendamento de uma reunião com o 

Prefeito a fim de encontrar soluções para pagamento e/ou equacionamento do débito. 

Foi apresentado o Balancete do mês de julho/2016, sendo o mesmo analisado, e 

aprovado por todos os conselheiros, conforme estabelece a Lei nº 369, inciso I, alínea 

e. Ressalto que na 6ª (sexta) e 7ª (sétima) Reunião Ordinária dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal realizadas respectivamente em 29/06/16 e 27/07/16 foram 

apresentados, analisados e aprovados pelos conselheiros os Balancetes dos meses de 

Maio e Junho de 2016. A Diretora apresentou o processo administrativo nº 349/16 que 

contem a proposta da Lei orçamentária anual para 2017 estimada em R$ 

22.353.593,00 (vinte e dois milhões, trezentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e 

noventa e três reais) que após esclarecimentos foi deliberada sua aprovação, 

atendendo o preceito legal tipificado na Lei nº 369/2002, artigo 81, inciso I, alínea a. 

Foi apresentado o Relatório dos Benefícios pagos pelo IPREVI no mês de julho: 

Aposentados: 167 – Valor: R$ 193.645,53 (cento e noventa e três mil, seiscentos e 

quarenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos), Pensionistas: 78 – Valor: R$ 

76.892,27 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete 

centavos), Auxílio doença: 60 – Valor: R$ 93.708,47 (noventa e três mil, setecentos e 

oito reais e quarenta e sete centavos), Salário Maternidade: 06 – Valor: R$ 7.181,91 

(sete mil, cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos). Total de Benefícios 

Pagos: R$ 371.428,18 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e 

dezoito centavos). Foi colocado em discussão a questão da ausência dos conselheiros 

da Câmara Municipal de Itatiaia nas reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 

IPREVI, e foi deliberado a elaboração de ofício para o presidente da Câmara Municipal 

– Exmo Sr. Jair Balbino, no sentido de incentivar a participação dos conselheiros ou na 

impossibilidade, nomear novos membros. Foi solicitado também que seja feito ofício 

aos conselheiros faltosos a respeito da importância da presença de todos em todas as 

reuniões. Foi informado o vencimento e o resgate dos Fundos de Investimentos: FI 

Brasil 2016 I TP RF – Valor: R$ 6.642.641,40 (seis milhões, seiscentos e quarenta e dois 

mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) e Fundo de Investimento FI 

Brasil 2016 IV TP RF – Valor: R$ 3.321.336,00 (três milhões, trezentos e vinte e um mil, 

trezentos e trinta e seis reais) aplicando no Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B 

Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, CNPJ: 10.740.658/0001-93. Foi informado ainda que 

o IPREVI conseguiu a primeira colocação na Categoria B (de 1001 até 2500 segurados) 

no VI Prêmio de Gestão Previdenciária – Edição 2015, e a diretora explanou que esse 

resultado é fruto do trabalho técnico e participativo de todos os membros envolvidos 

no processo de fazer uma gestão de excelência. Informou ainda que o prêmio será 



entregue aqui no Município em data a ser agendada ainda. Nada mais havendo a ser 

tratado no dia, a Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, deu por encerrada a reunião.                                                            

  


