
 
ATA  DA  6ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DOS  CONSELHOS  DELIBERATIVO  E  FISCAL  DO  IPREVI  –
23/08/2017.

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete 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 6ª (sexta) Reunião Ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI,
no  exercício  vigente,  convocados  para  a  presente  reunião,  através  da
Carta/CD/IPREVI/007/2017  e  Carta/CF/IPREVI/007/2017.  Neste  ato  estiveram
presentes  os  seguintes  servidores:  Alessandra  Arantes  Marques,  Valdirene  Rocha,
Mário Célio Maia Gouvêa, Edgar Soares de Aguiar, Dante Cibelius de Souza, Gilda de
Fátima Viana de Carvalho, os membros do Conselho Fiscal: Richard de Sousa Queiroz,
Marta Jardim Mourão, Maria José Leite Mendes de Oliveira, Ives Pereira Tavares, e a
servidora  do  IPREVI  Ana  Cristina  Faustino.  A  reunião  apresentou  como  pauta  os
seguintes assuntos: a) Apresentação dos Relatórios Mensais de Investimentos – Meses:
Junho/2017 e julho/2017; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados
pelo  IPREVI  –  competência:  Junho/2017  e  julho/2017;  c)  Análise  dos  Fundos  de
Investimentos;  d)  Análise  e  Aprovação  dos  Balancetes  –  Meses:  Junho/2017  e
julho/2017; e) outros. A Diretora Superintendente do IPREVI Sra. Alessandra Arantes
Marques  iniciou  a  reunião cumprimentando  todos  os  conselheiros  presentes  e  em
seguida fez a entrega do Relatório Mensal de Investimentos do mês de Junho/2017,
elaborado  pela  Empresa  de  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em  Investimentos.  Foi
demonstrado que no mês de junho os recursos do IPREVI foram alocados da seguinte
forma:  Instituição  Banco  do Brasil  Gestão  de  Recursos  DTVM,  o  montante  de  R$
12.582.636,10 (doze milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis
reais  e  dez  centavos), Caixa  Econômica  Federal  o  montante  de  R$ 54.574.701,16
(cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e um reais
e  dezesseis  centavos), Itaú  Unibanco  o  valor  de  R$ 7.866.846,51 (sete  milhões,
oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e um
centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 5.583.458,05 (cinco milhões, quinhentos e
oitenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e cinco centavos),  BEM DTVM
(Adm.  Bradesco)  o  valor  de  R$ 2.062.896,21 (dois  milhões,  sessenta  e  dois  mil,
oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o
montante de R$ 1.085.422,46 (um milhão, oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e
dois reais e quarenta e seis centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$
71.134,15 (setenta e um mil,  cento e trinta e quatro reais e  quinze centavos). Nos
Segmentos  de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 73.134.341,23 (setenta e três
milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e três



centavos), sendo 87,13% (oitenta e sete vírgula treze por cento) e R$ 10.692.753,45
(dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e cinqüenta e três reais e
quarenta e cinco centavos), sendo 12,74% (doze vírgula setenta e quatro por cento)
aplicado  em  Renda  Variável.  Dando  sequência,  foi  apresentado  e  entregue  aos
conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos  aplicados  pelo  IPREVI,  competência  –
Junho/2017,  assinado  pela  tesoureira  Ana  Cristina Faustino,  matrícula  1017
apresentando um valor global de R$ 83.934.332,48 (oitenta e três milhões, novecentos
e  trinta  e  quatro  mil,  trezentos  e  trinta  e  dois  reais  e  quarenta  e  oito  centavos)
evidenciando  rentabilidade  de R$  424.398,02  (quatrocentos  e  vinte  e  quatro  mil,
trezentos e noventa e oito reais e dois centavos). Foi apresentado o Relatório Mensal,
2º Trimestre e 1º Semestre de 2017 da Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em
Investimentos demonstrando que no fechamento de junho a rentabilidade da carteira
do Instituto foi de 0,51% (zero vírgula cinqüenta e um por cento) frente uma Meta
Atuarial  para  o  mesmo  período  de 0,26%  (zero  vírgula  vinte  e  seis  por  cento)
representando assim um atingimento de 199,05% (cento e noventa e nove vírgula zero
cinco por cento) da Meta Atuarial. No período de Janeiro a Junho evidenciou o retorno
de R$ 4.068.815,88 (quatro milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e
oitenta e oito centavos). A rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado
foi de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por cento), frente uma meta atuarial para o
mesmo período de 4,11% (quatro vírgula onze por cento),  representando assim um
atingimento de 129,55% (cento e vinte e nove vírgula cinqüenta e cinco por cento) da
Meta  Atuarial.  Em  ato  contínuo  a  diretora  apresentou  o  Relatório  Mensal  de
Investimentos  do  mês  de  Julho/2017.  Foi  demonstrado  que  no  mês  de  julho  os
recursos  do  IPREVI  foram alocados  da  seguinte  forma:  Instituição  Banco  do  Brasil
Gestão  de  Recursos  DTVM,  o montante  de  R$  12.911.145,19  (doze  milhões,
novecentos e onze mil,  cento e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), Caixa
Econômica  Federal  o  montante  de  R$  56.652.230,24  (cinqüenta  e  seis  milhões,
seiscentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e trinta reais e vinte e quatro centavos),
Itaú  Unibanco  o  valor  de  R$  8.084.982,83 (oito  milhões,  oitenta  e  quatro  mil,
novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), Banco Bradesco o valor de
R$ 5.692.222,81 (cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e
dois  reais  e  oitenta  e  um  centavos),  BEM  DTVM  (Adm.  Bradesco)  o  valor  de  R$
2.294.656,55 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e
seis reais e cinqüenta e cinco centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o montante de R$
1.138.089,40 (um milhão, cento e trinta e oito mil, oitenta e nove reais e quarenta
centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$ 71.807,13 (setenta e um mil,
oitocentos  e  sete  reais  e  treze  centavos).  Nos  Segmentos  de  Renda Fixa  totaliza  o
montante de R$ 75.630.165,28 (setenta e cinco milhões, seiscentos e trinta mil, cento e
sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos),  sendo 86,67% (oitenta e seis vírgula
sessenta e sete por cento) e R$ 11.214.968,87 (onze milhões, duzentos e quatorze mil,
novecentos e sessenta e oito reais  e oitenta e sete centavos),  sendo 12,85% (doze



vírgula oitenta e cinco por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi
apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo
IPREVI,  competência  –  Julho/2017,  assinado  pela  tesoureira  Ana  Cristina  Faustino,
matrícula  1017 apresentando  um valor  global  de  R$ 87.261.631,81 (oitenta  e  sete
milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos) evidenciando rentabilidade de R$ 2.597.099,81 (dois milhões, quinhentos e
noventa e sete mil, noventa e nove reais e oitenta e um centavos). Foi apresentado o
Relatório  Mensal  da  Empresa  de  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em Investimentos
demonstrando que no fechamento de julho a rentabilidade da carteira do Instituto foi
de 3,08% (três vírgula zero oito por cento) frente uma Meta Atuarial para o mesmo
período  de  0,26%  (zero  vírgula  vinte  e  seis  por  cento)  representando  assim  um
atingimento de 1.205,89% (mil, duzentos e cinco vírgula oitenta e nove por cento) da
Meta Atuarial. No período de Janeiro a Julho evidenciou o retorno de R$ 6.665.915,69
(seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e sessenta e
nove centavos). A rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de
8,57%  (oito  vírgula  cinqüenta  e  sete  por  cento), frente  uma  meta  atuarial  para  o
mesmo período de 4,37% (quatro vírgula trinta e sete por cento), representando assim
um atingimento de 195,92% (cento e noventa e cinco vírgula noventa e dois por cento)
da Meta Atuarial.  A diretora informou que o Instituto obteve no mês de julho uma
excelente rentabilidade. Um retorno de R$ 2.597.099,81 (dois milhões, quinhentos e
noventa  e  sete  mil,  noventa  e  nove  reais  e  oitenta  e  um  centavos).  A  Senhora
Alessandra Arantes Marques comunicou ao Conselho que o Gerente executivo da Caixa
Econômica Federal,  Sr.  Vinícius Borini  esteve no Instituto na reunião do Comitê de
Investimentos  apresentando  e  analisando  os  Fundos  de  Investimentos  e  suas
perspectivas. Apresentou novos Fundos e falou da necessidade do Instituto diversificar
sua Carteira. A Diretora Superintendente disse que vai agendar com o Senhor Vinícius
Borini  uma reunião  com os  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal.  Dando continuidade  a
Diretora apresentou os Balancetes dos meses de Junho/2017 e julho/2017 que foram
assinados pelos conselheiros, deliberando sua aprovação, conforme o artigo 81, inciso
I, alínea e da Lei nº 369/2002.  Foram apresentados os Relatórios dos Benefícios pagos
pelo IPREVI  dos  meses  de  Junho/2017  e  Julho/2017.  Mês  de  Junho/2017  -
Aposentados: 176 – Valor: R$ 233.578,47 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e
setenta e oito reais  e quarenta e sete centavos).  Pensão por morte:  80 -  Valor:  R$
89.789,07  (oitenta  e  nove mil,  setecentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  sete  centavos).
Salário Maternidade: 17 – Valor: R$ 12.938,48 (doze mil, novecentos e trinta e oito
reais e quarenta e oito centavos). Auxílio doença: 76 - Valor: R$ 105.002,64 (cento e
cinco mil,  dois  reais  e sessenta e quatro centavos),  Auxílio Reclusão:  3 – Valor:  R$
2.068,73 (dois mil, sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Total de benefícios:
352. Valor total de benefícios pagos: R$ 443.377,39 (quatrocentos e quarenta e três
mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos). Mês de Julho/2017 –
Aposentados: 176 – Valor: R$ 236.785,83 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e



oitenta  e  cinco reais  e  oitenta  e três  centavos).  Pensão por  morte:  82 – Valor:  R$
95.351,06 (noventa e cinco mil,  trezentos e cinqüenta e um reais  e  seis  centavos).
Salário Maternidade: 08 – Valor: R$ 8.483,19 (oito mil, quatrocentos e oitenta e três
reais e dezenove centavos). Auxílio doença: 67 – Valor: R$ 106.351,90 (cento e seis mil,
trezentos e cinqüenta e um reais e noventa centavos). Auxílio reclusão: 03 – Valor: R$
1.319,13 (mil, trezentos e dezenove reais e treze centavos). Total de benefícios: 336.
Valor total de benefícios pagos: R$ 448.291,11 (quatrocentos e quarenta e oito mil,
duzentos e noventa e um reais e onze centavos). Foram apresentados os gráficos com a
evolução  dos  benefícios  concedidos  pelo  IPREVI  –  período  de  1999  a  2017.
Quantitativo de benefícios na folha de pagamento de 2017, Tabela de auxílio doença
por  secretaria,  Tabela  de  auxílio  doença  baseado  no  CID,  CID  por  secretaria  e  o
Relatório de recadastramento que é realizado no mês de aniversário do beneficiário.
Na reunião a Diretora ressaltou que esse relatório será encaminhado através de ofício
às secretarias de Administração,  Ordem Pública,  Saúde,  Educação,  Obras  e Serviços
Públicos,  destacou  que  o  relatório  apresentado  versa  sobre  o  diagnóstico  dos
benefícios previdenciários concedidos pelo IPREVI no exercício de 2017, demonstrando
quais as patologias que mais afastaram os servidores de suas atividades laborativas, e
quais  secretarias  foram  as  mais  afetadas.  Salientou  que  a  intenção  do  referido
diagnóstico  é  chamar  atenção  para  adoção  de  políticas  públicas  preventivas  e
corretivas voltadas para os servidores públicos de nosso Município. No Relatório de
recadastramento  apresentado  consta  o  não  comparecimento  de  alguns  servidores
inativos e como medida protetiva o Conselho sugeriu a Diretora que se fizesse uma
visita  a esses beneficiários para  averiguar  suas  dificuldades em não comparecer ao
Instituto para a realização desse recadastramento. A Diretora solicitou a presença do
assistente social, senhor João, o conselheiro Mário Célio explanou sobre a possibilidade
do  assistente  assistir  esses  servidores.  O  mesmo  se  prontificou  em  atender  essa
solicitação  dentro  de  suas  possibilidades.  Foi  apresentada  a  Proposta  do  Plano
Plurianual  –  2018/2021  –  Metas  por  Programas  e  Ações  que  será  encaminhada  a
Prefeitura  de  Itatiaia  para  consolidação  na  proposta  a  ser  encaminhada  a  Câmara
Municipal  de Itatiaia.  A mesma foi  aprovada e assinada pelo conselho deliberativo,
conforme preceito legal tipificado no artigo 81, inciso I, alínea l da Lei nº 369/2002 e
fiscalizado pelo conselho fiscal, conforme artigo 88 da Lei 369/2002.  Foi apresentada a
Proposta  Orçamentária  do  IPREVI  para  o  Exercício  de  2018,  em  atendimento  a
solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda através do MEMORANDO SMF/SOC nº
31/2017. A Proposta Orçamentária prevendo a execução orçamentária no montante de
R$  25.000.000,00  (vinte  e  cinco  milhões  de  reais).  O  Conselho  tomou  ciência  no
processo  nº  216/17  deliberando  a  referida  Proposta  por  unanimidade,  conforme
dispõe o artigo 81, inciso I, alínea a da Lei 369/2002, sendo encaminhado a Secretaria
Municipal de Fazenda o Ofício/IPREVI/129/2017. A Diretora apresentou o relatório dos
valores repassados em Julho pela PMI. Patronal PMI – Valor: R$ 359.641,09 (trezentos
e cinqüenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos). Consignado



PMI – Valor:  R$ 281.058,75 (duzentos e oitenta e um mil,  cinqüenta e oito reais  e
setenta e cinco centavos).  Patronal  SMS – Valor:  R$ 105.560,89 (cento e cinco mil,
quinhentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos). Consignado SMS – Valor: R$
86.557,51 (oitenta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um
centavos). Orientação Normativa – Patronal/Patronal – Valor: R$ 16.006,60 (dezesseis
mil, seis reais e sessenta centavos). Custeio – Valor: R$ 84.482,34 (oitenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Parcelamento 120/11 –
Valor: R$ 74.987,39 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e
nove  centavos).  Parcelamento  1168/16  –  Valor:  R$  76.062,61  (setenta  e  seis  mil,
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos). Parcelamento 1191/16 – Valor: R$
18.566,15  (dezoito  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  quinze  centavos).
Parcelamento 1193/16 – Valor: R$ 129.313,07 (cento e vinte e nove mil, trezentos e
treze  reais  e  sete  centavos).  Total  geral  repassado:  R$  1.232.236,40  (um  milhão,
duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Nada
mais  havendo  a  ser  tratado  no  dia,  a  Sra.  Alessandra  Arantes  Marques  deu  por
encerrada a reunião.


