
ATA  DA  2ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  DO

IPREVI – 21/02/2018.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito 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  2ª  (segunda)  Reunião Ordinária  do

Conselho Deliberativo do IPREVI convocados para a presente reunião, através

da  Carta/CD/IPREVI/002/2018.  Neste  ato  estiveram presentes  os  seguintes

servidores: Alessandra Arantes Marques,  Mário Célio Maia Gouvêa, Valdirene

Rocha,  Gilda  de  Fátima  Viana  de  Carvalho,  Jesuel  Ferreira  de  Sá,  Edgar

Soares  de  Aguiar,  Dante  Cibelius  de  Souza  e  a  servidora  do  IPREVI  Ana

Cristina Faustino. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a)

Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Janeiro/2018; b)

Apresentação  do  Demonstrativo  dos  recursos  aplicados  pelo  IPREVI  –

competência: Janeiro/2018; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Análise

e  Aprovação  do  Balancete  –  Mês:  Janeiro/2018;  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 Janeiro/2018, elaborado pela

Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado

que no mês de Janeiro de 2018 os recursos do IPREVI foram alocados da

seguinte  forma:  Instituição  Banco  do  Brasil  Gestão  de  Recursos  DTVM,  o

montante de R$ 15.336.930,69 (quinze milhões, trezentos e trinta e seis mil,

novecentos  e  trinta  reais  e  sessenta  e  nove  centavos),  Caixa  Econômica

Federal o montante de R$ 53.219.927,41 (cinqüenta e três milhões, duzentos

dezenove  mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), Itaú

Unibanco no valor de R$ 11.395.987,88 (onze milhões, trezentos e noventa e

cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), Banco

Bradesco o valor de R$ 5.959.639,93 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e

nove mil,  seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), BRB

DTVM  (Adm.  Infinity)  o  montante  de  R$  4.934.336,66  (quatro  milhões,



novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis

centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 4.934.336,66 (quatro

milhões,  novecentos  e  trinta  e  quatro  mil,  trezentos  e  trinta  e  seis  reais  e

sessenta e seis centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$

76.763,68 (setenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e

oito  centavos).  Nos  Segmentos  de  Renda  Fixa  totaliza  o  montante  de  R$

72.289.178,19 (setenta e dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e

setenta  e  oito  reais  e  dezenove  centavos), sendo  77,28% (setenta  e  sete

vírgula vinte e oito por cento) e R$ 20.893.530,54 (vinte milhões, oitocentos e

noventa e três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos),

sendo 22,34 % (vinte e dois  vírgula trinta  e quatro por  cento)  aplicado em

Renda  Variável.  Dando  sequência,  foi  apresentado  e  entregue  aos

conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos  aplicados  pelo  IPREVI,

competência - Janeiro/2018, assinado pela tesoureira Ana Cristina Faustino,

matrícula 1017 apresentando um valor global de R$ 93.544.582,02 (noventa e

três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois

reais  e  dois  centavos)  evidenciando rentabilidade de R$ 2.009.399,11 (dois

milhões,  nove mil,  trezentos  e  noventa  e nove reais  e  onze centavos).  Foi

apresentado o Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em

Investimentos demonstrando que no fechamento de Janeiro a rentabilidade da

carteira do Instituto foi de R$ 2,20% (dois vírgula vinte por cento) frente uma

Meta Atuarial para o mesmo período de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento),

representando assim um atingimento de 274,99% (duzentos e setenta e quatro

vírgula noventa e nove por  cento)  da Meta Atuarial.  No período de Janeiro

evidenciou o retorno de R$ 2.009.399,11 (dois milhões, nove mil, trezentos e

noventa e nove reais e onze centavos). A rentabilidade da carteira do Instituto

no período acumulado foi de 2,20% (dois vírgula vinte por cento), frente uma

meta atuarial para o mesmo período de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento),

representando assim um atingimento de 274,99% (duzentos e setenta e quatro

vírgula noventa e nove por cento) da Meta Atuarial. A orientação da empresa

de Consultoria e Investimentos para a carteira do IPREVI é de uma exposição

de cerca de 15% (quinze por cento) nos vértices mais longos IMA-B Total,

cerca de 15% (quinze por cento) para os vértices médios IMA-B 5, IDKA 2A e

IRF-M Total, cerca de 10% (dez por cento) para fundos de Títulos Públicos com



Gestão de Duration (Gestão Ativa) e cerca de 30% (trinta por cento) para os

vértices mais curtos, representados pelo CDI, IRFM-1 e CDB. Quanto à renda

variável,  continua a recomendação a exposição máxima de 30% (trinta  por

cento)  por  conta  da  crescente  melhoria  das  expectativas  com  a  atividade

econômica no próximo ano, que deverá refletir em um melhor comportamento

dos lucros das empresas e, portanto, da Bolsa de Valores. Assim, já incluídas

as  alocações  em  fundos  multimercado  10%  (dez  por  cento),  fundos  de

participações  –  FIP  (5% cinco por  cento),  e  em fundos imobiliários  FII  5%

(cinco por cento). Prosseguindo a Diretora apresentou o Balancete do mês de

Janeiro/2018 que foi assinado pelos conselheiros, deliberando sua aprovação,

conforme o Capitulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017, o Relatório Simplificado

de  Gestão  –  competência: Janeiro/2018, o  Relatório  de  Aposentadoria  e

Pensões (gráfico com a evolução do ano de 1999 a Janeiro/2018); Quantitativo

de Benefícios na Folha de Pagamento (gráfico com a evolução de dezembro de

2017 a janeiro de 2018); Tabela de Auxílio Doença Baseado no CID, Tabela de

Auxílio  Doença  por  Secretaria;  CID  por  Secretaria;  CID  por  Função/Cargo,

Relatório de Recadastramento realizado em Janeiro de 2018, comparativo dos

servidores  afastados/ativos  nas  secretarias  de  saúde,  educação  e  ordem

pública e Relatório de Processos Abertos de Janeiro a Dezembro de 2017. Foi

apresentado  pela  Diretora  Presidente  o  Relatório  Simplificado  de  Gestão  –

competência de janeiro/18  com as seguintes  informações:  –  Aposentadoria:

191 – Valor: R$ 268.382,42 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta

e dois reais e quarenta e dois centavos). Pensão por Morte: 89 – Valor: R$

107.347,84 (cento e sete mil,  trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e

quatro  centavos).  Salário  Maternidade:  9  –  Valor:  R$  9.810,84  (nove  mil,

oitocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos). Auxílio Doença: 53 – Valor:

R$  91.160,78  (noventa  e  um mil,  cento  e  sessenta  reais  e  setenta  e  oito

centavos). Auxílio Reclusão: 01 – Valor: R$ 1.114,76 (um mil, cento e quatorze

reais e setenta e seis centavos). Total de Benefícios Pagos pelo IPREVI: R$

477.816,61 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e

sessenta e um centavos).  Nada mais havendo a ser tratado no dia,  a Sra.

Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.  



Em tempo:  Foi  apresentado o processo administrativo  nº  011/18 que versa

sobre a taxa de administração para o exercício de 2018; no montante de R$

1.308.334,58 (um milhão, trezentos e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e

cinquenta  e  oito  centavos).  Os  conselheiros  tomaram  ciência  assinando  o

devido processo. Onde se lê vinte e um dias, leia-se: vinte e oito dias.


