
 

ATA  DA  8ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  DO

IPREVI – 29/08/2018.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 a Avenida dos Expedicionários, nº

301,  Centro,  Itatiaia-RJ,  deu-se início  a 8ª  (oitava) Reunião Ordinária  deste

Conselho  Deliberativo,  no  exercício  vigente,  convocados  para  a  presente

reunião,  através  da  Carta/CD/010/2018.  Neste  ato  estiveram  presentes  os

seguintes servidores:  Alessandra Arantes Marques, Gilda de Fátima Viana de

Carvalho, Jesuel Ferreira de Sá, Valdirene Rocha, Mário Célio Maia Gouvea,

Renildo Máximo Barbosa, Lafayette Bezerra dos Santos e Rosemary Pereira

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

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

Apresentação  do  Demonstrativo  dos  recursos  aplicados  pelo  IPREVI  –

Competência: Julho/2018; c) Análise e Aprovação do Balancete: Mês de  Julho/

2018; d) Análise dos Fundos de Investimentos; e) Outros. A diretora presidente

iniciou a reunião agradecendo a presença do secretário municipal de saúde

interino Sr. Nilson Neves. Dando prosseguimento a diretora explanou sobre o

pedido  dos  órgãos  colegiados  do  Iprevi  no  sentido  de  priorizar  políticas

públicas  voltadas  aos  servidores  municipais,  com  base  nos  relatórios

apresentados pelo setor  de benefícios,  evidenciando os cids por  secretaria,

destacando as enfermidades que mais tem afetado determinadas funções e as

secretarias com os maiores números de servidores em gozo de auxílio doença.

A diretora solicitou ao Secretário que auxiliasse na marcação de determinados

exames,  pois  alguns  servidores  encontram-se  em  gozo  de  auxílio  doença

aguardando já há anos os exames solicitados pelos médicos. O conselheiro

Mário Célio mencionou que se preocupa com o equilíbrio financeiro do Instituto

e  essa  demora  de  servidores  em  gozo  de  auxílio  doença  aguardando

procedimentos  e  exames onera  os  cofres  da  Instituição,  solicitou  ajuda  da

secretaria de saúde neste sentido. A conselheira Valdirene mencionou que os



exames admissionais são falhos, que alguns servidores assumem e em pouco

tempo já estão vindo para o iprevi, sem ter ao menos contribuído. Pediu que

nos  próximos  concursos  estivessem  verificando  essa  questão  e  que  o

admissional fosse mais criterioso. O secretário Sr. Nilson Neves informou que

está à disposição para ajudar nas questões que envolvem o Iprevi e que não

medirá esforços para tentar agilizar os procedimentos e exames dos servidores

que se encontram em gozo de auxílio doença, explicou que nesses meses tem

tentado organizar algumas questões administrativas da Secretaria de Saúde e

que  as  portas  encontram-se  abertas  para  auxiliar  no  que  for  preciso.

Agradeceu a oportunidade de participar da reunião do conselho e que estará

agendando  uma  reunião  com  o  secretário  de  administração  para  traçar

algumas  estratégias  visando  priorizar  o  atendimento  do  servidor  público.  A

diretora presidente agradeceu a presença do Senhor Nilson Neves e informou

que  essa  reunião  foi  muito  esperada  por  todos  e  que  tem  certeza  que

conseguimos avançar em algumas questões. Dando prosseguimento a diretora

presidente realizou a entrega do Relatório Analítico dos investimentos do mês:

Julho/2018,  elaborado  pela  Empresa  Crédito  e  Mercado  Consultoria  em

Investimentos. 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$ 17.162.849,70 (dezessete milhões, cento e

sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos),

Caixa Econômica Federal o montante de R$ 48.407.747,43 (quarenta e oito

milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais quarenta e

três  centavos),  Itaú  o  valor  de  R$  16.981.507,64  (dezesseis  milhões,

novecentos e oitenta  e um mil, quinhentos e sete reais e sessenta e quatro

centavos), Banco Bradesco o valor de R$ 8.145.412,48 (oito milhões, cento e

quarenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos),

BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R$ 2.146.327,30 (dois milhões, cento e

quarenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos), BRB DTVM

(Adm. Infinity) o montante de R$ 5.104.198,60 (cinco milhões, cento e quatro

mil,  cento e noventa e oito reais e sessenta centavos),  ICLA TRUST (Adm.

Banco Santos) o valor de R$ 82.891,61 (oitenta e dois mil, oitocentos e noventa

e um reais e sessenta e um centavos). Nos segmentos de Renda Fixa totaliza

o montante de R$ 77.182.119,62 (setenta e sete milhões, cento e oitenta e dois



mil,  cento  e  dezenove  reais  e  sessenta  e  dois  centavos),  sendo  78,70%

(setenta e oito vírgula setenta por cento), e R$ 20.848.815,14 (vinte milhões,

oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e quatorze centavos),

sendo 21,26% (vinte e um vírgula vinte e seis por cento) em Renda Variável.

Dando  sequência,  foi  apresentado  e  entregue  aos  conselheiros  o

Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência - Julho/2018,

assinado pela tesoureira interina Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006,

apresentando um valor global de R$ 98.069.602,49 (noventa e oito milhões,

sessenta  e  nove mil,  seiscentos  e  dois  reais  e  quarenta  e  nove centavos)

evidenciando  rentabilidade  de  R$  1.643.560,21  (um  milhão,  seiscentos  e

quarenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e  um centavos). Foi

apresentado o Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em

Investimentos demonstrando que no fechamento de Julho a rentabilidade da

carteira do Instituto foi de 1,71% (um vírgula setenta e um por cento) frente

uma Meta Atuarial  para o mesmo período de 0,84% (zero vírgula oitenta e

quatro por cento), representando assim um atingimento de 202,59% (duzentos

e dois vírgula cinquenta e nove por cento) da Meta Atuarial. A rentabilidade da

carteira do Instituto no período acumulado foi de 3,42% (três vírgula quarenta e

dois por cento), frente uma meta atuarial para o mesmo período de 6,48% (seis

vírgula  quarenta e oito  por  cento),  representando assim um atingimento de

52,86% (cinquenta e dois vírgula oitenta e seis por cento) da Meta Atuarial.

Quanto às aplicações financeiras dos RPPS, dessa forma, a recomendação da

consultoria de investimentos é zerar os fundos de longuíssimo e longo prazo,

gestão duration 15% (quinze por cento), médio prazo 30% (trinta por cento),

curto  prazo 25% (vinte  e cinco por  cento),  manter  em 10% a sugestão de

alocação em fundos multimercado e reduzir de 5% para 2,5% a alocação em

FII  e  FIP,  respectivamente,  dada  a  pouca  disponibilidade  de  produtos  no

mercado. Em compensação e tendo-se em vista o potencial de valorização do

segmento com a eleição de candidato pró-mercado elevamos a recomendação

do investimento em ações de 10% para 15%. Para aqueles clientes que já

contam com investimento de 5% tanto em FII, quanto em FIP, recomendamos

que o teto de investimento em ações se mantenha em 10%. Foi apresentado o

Relatório Simplificado de Gestão – competência:  Julho/2018,  o Relatório de

Aposentadoria  e  Pensões  (gráfico  com  a  evolução  do  ano  de  1999  a



julho/2018); Quantitativo de Benefícios na Folha de Pagamento (gráfico com a

evolução de dezembro de 2017 a julho de 2018); Tabela de Auxílio Doença por

Secretaria. Foi apresentado pela Diretora Presidente o Relatório Simplificado

de  Gestão  –  competência  de  julho/18  com  as  seguintes  informações:  –

Aposentadoria:  208 – Valor:  R$ 291.470,33 (duzentos e noventa  e um mil,

quatrocentos e setenta reais e trinta e três centavos). Pensão por Morte: 92 –

Valor: R$ 108.595,77 (cento e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e

setenta e sete centavos). Salário Maternidade: 9 – Valor: R$ 15.265,77 (quinze

mil,  duzentos e sessenta e cinco reais  e  setenta e sete centavos).  Auxílio-

doença: 63 – Valor: R$ 95.832,82 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e

dois reais e oitenta e dois 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$ 512.279,45 (quinhentos e doze mil, duzentos e setenta

e  nove  reais  e  quarenta  e  cinco  centavos).   Prosseguindo  a  Diretora

apresentou o Balancete do mês de Julho de 2018 que foram assinados pelos

conselheiros, deliberando sua aprovação, conforme o Capitulo IV, 1;1.1, II, b)

da Lei  nº 863/2017. Foi  apresentado o processo administrativo 225/18,  que

dispõe  sobre  a  Proposta  Orçamentária  para  o  Exercício  2019,  totalizando

receita e despesa no montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),

neste  ato  os  conselheiros  presentes  aprovaram por  unanimidade a  referida

proposta, conforme preceito legal estabelecido no artigo 6, 1, 1.1, II, d da lei

Municipal nº 863/2017. Foi apresentado o processo administrativo nº 333/17,

que  dispõe  sobre  os  parcelamentos,  neste  ato  sendo  apresentados  aos

conselheiros para ciência nos autos, dos termos retificados dos parcelamentos

dos débitos previdenciários nº 1962/2017 e 1964/2017, conforme orientação da

Secretaria de Previdência Social, estando os mesmos devidamente assinados

e anexados ao processo supracitado. Nada mais havendo a ser tratado no dia,

a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.  



A  diretora  presidente  iniciou  a  reunião  realizando  a  entrega  do  Relatório

Analítico  dos  investimentos  do  mês:  Junho/2018,  elaborado  pela  Empresa

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$ 16.639.279,78

(dezesseis milhões, seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e nove

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

52.579.468,16  (cinquenta  e  dois  milhões,  quinhentos  e  setenta  e  nove mil,

quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), Itaú Unibanco o

valor  de R$ 11.397.229,62 (onze milhões,  trezentos e noventa e sete  mil,

duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), Banco Bradesco o

valor  de  R$  8.048.951,22  (oito  milhões,  quarenta  e  oito  mil,  novecentos  e

cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o

valor  de  R$  1.977.441,68  (um  milhão,  novecentos  e  setenta  e  sete  mil,

quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), BRB DTVM

(Adm. Infinity) o montante de R$ 5.073.457,33 (cinco milhões, setenta e três

mil,  quatrocentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  trinta  e  três  centavos),  ICLA

TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R$ 82.022,79 (oitenta e dois mil, vinte

e dois reais e setenta e nove centavos). Nos segmentos de Renda Fixa totaliza

o montante de R$ 75.836.407,79 (setenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e

seis mil, quatrocentos e sete reais e setenta e nove   centavos), sendo 79,14%

(setenta e nove vírgula quatorze por cento),  e R$ 19.961.442,79 (dezenove

milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais



e setenta e nove centavos),  sendo 20,83% (vinte vírgula oitenta e três por

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

conselheiros  o  Demonstrativo  dos  Recursos  aplicados  pelo  IPREVI,

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

matrícula 1017 apresentando um valor global de R$ 95.826.270,25 (noventa e

cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos  e setenta  reais e vinte e

cinco  centavos)  evidenciando  rentabilidade  de  R$  -265.366,35  (menos

duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e

cinco centavos).  Foi  apresentado o Relatório  Mensal  da Empresa Crédito  e

Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no fechamento de

Junho a rentabilidade da carteira do Instituto foi de -0,28% (menos zero vírgula

vinte e oito  por  cento)  frente uma Meta Atuarial  para o mesmo período de

1,75%  (um  vírgula  setenta  e  cinco  por  cento),  representando  assim  um

atingimento de -15,76% (menos quinze vírgula setenta e seis por cento) da

Meta Atuarial. A rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi

de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento), frente uma meta atuarial

para o mesmo período de 5,59% (cinco vírgula cinquenta e nove por cento),

representando assim um atingimento de 30,23% (trinta vírgula vinte e três por

cento) da Meta Atuarial. Foi apresentado o Relatório Simplificado de Gestão –

competência:  Junho/2018,  o  Relatório  de  Aposentadoria  e Pensões (gráfico

com a evolução do ano de 1999 a Maio/2018); Quantitativo de Benefícios na

Folha de Pagamento (gráfico com a evolução de dezembro de 2017 a junho de

2018); Tabela de Auxílio Doença por Secretaria. Foi apresentado pela Diretora

Presidente o Relatório Simplificado de Gestão – competência de junho/18 com

as  seguintes  informações:  –  Aposentadoria:  206  –  Valor:  R$  288.640,67

(duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e sete

centavos). Pensão por Morte: 92 – Valor: R$ 109.143,02 (cento e nove mil,

cento e quarenta e três reais e dois centavos). Salário Maternidade: 11 – Valor:

R$ 16.750,03 (dezesseis mil,  setecentos e cinquenta reais e três centavos).

Auxílio-doença: 63 – Valor: R$ 91.723,81 (noventa e um mil, setecentos  e vinte

e três reais e oitenta e um 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$ 507.372,29 (quinhentos e sete mil, trezentos e setenta

e dois reais e vinte e nove centavos).  Prosseguindo a Diretora apresentou os



Balancetes dos meses de Maio e Junho de 2018 que foram assinados pelos

conselheiros, deliberando sua aprovação, conforme o Capitulo IV, 1;1.1, II, b)

da Lei nº 863/2017. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra

Arantes Marques deu por encerrada a reunião.  


