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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

PREVINI – 2015. 

 
Às catorze horas do dia vinte e quatro de novembro do ano de 2015 compareceram 
para a décima primeira reunião referente ao corrente exercício, atendendo a 
convocação realizada pelo Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Mauro 
Henrique Ribeiro Menezes, devidamente publicada nos atos oficiais do Município, os 
seguintes membros do Comitê de Investimentos do PREVINI: Sr. Mauro Henrique 
Ribeiro Menezes, Sr. Eduardo de Oliveira, Sra. Monique Moraes Carvalho 
Gambardela, Sr. Sylvio da Paes Pires e Sr. Marcello Raymundo de Souza Cardoso, 
para deliberarem, em reunião ordinária e em atendimento ao que dispõe o art. 99 da 
Lei 4419/2014, sobre a pauta a seguir: a) ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA 
DE INVESTIMENTOS: Informaram a Sra. Monique e o Sr. Eduardo que 
excepcionalmente esse mês não nos foi disponibilizado o Relatório de Gestão pela 
Gestora dos Recursos em virtude da realização de uma inspeção ordinária pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, que demandou a 
dedicação de diversos servidores do Instituto para atendimento das exigências, 
incluído entre estes a própria Gestora dos Recursos, bem como os componentes 
deste Comitê de Investimentos, Sra. Monique e Sr. Eduardo, que não tiveram tempo 
hábil para analisar a Política de Investimentos para o ano de 2016. Com base nessa 
informação decidiram os integrantes deste comitê pela realização de uma reunião 
extraordinária para o próximo dia 02 de dezembro para análise desta matéria. b) 
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS DO 
PREVINI: Sobre este item foram apresentados pelo Sr. Eduardo de Oliveira, com 
exceção do Relatório de Gestão, documentos emitidos pela Crédito & Mercado 
Gestão de Valores Mobiliários Ltda., empresa que presta consultoria ao Instituto, 
demonstrando a composição da carteira, o enquadramento já citado no item “a” de 
acordo com a Resolução 3922/2010 e a Política de Investimentos, a distribuição dos 
recursos do Instituto, consulta rentabilidade e risco da carteira e o resultado das 
aplicações financeiras após as movimentações. O primeiro documento, que 
demonstra a composição da carteira, ilustra o capital total aplicado no valor de R$ 
29.675.498,43 (vinte e nove milhões seiscentos e setenta e cinco mil quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e três centavos), demonstrando um decréscimo 
patrimonial de aproximadamente 0,1318% (zero vírgula mil trezentos e dezoito 
décimos de milésimos por cento) em relação ao valor disposto no mês de setembro, 
que era de R$ 29.714.623,44 (vinte e nove milhões setecentos e catorze mil 
seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos). A tela de sistema 
referente ao enquadramento à Resolução 3922/2010 e à Política de Investimentos, 
demonstra estar condizente com as normativas, apontando que do total aplicado, 
90,68% (noventa vírgula sessenta e oito por cento) estão alocados em renda fixa e 
9,32% (nove vírgula trinta e dois por cento) estão alocados em renda variável. O 
documento referente ao resultado das aplicações financeiras após as movimentações 
demonstra um retorno total de R$ 554.166,20 (quinhentos e cinquenta e quatro mil 
cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), referente a 1,86% (um vírgula 
oitenta e seis por cento) de rentabilidade, atingindo 147,95% (cento e quarenta e 
sete vírgula noventa e cinco por cento) da meta mensal, resultando no patamar de 
51,34% (cinquenta e um vírgula trinta e quatro por cento) da meta atuarial do ano. 
c) ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO: Não disponibilizado em virtude do 
disposto no item “a”. d) ASSUNTOS DIVERSOS: Pediu a palavra o Sr. Mauro 
Henrique para atualizar as informações referentes ao patrimônio do Instituto dizendo 
que os registros dos imóveis foram enviados aos requisitantes lançados na última 
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reunião. Questionou o Sr. Marcelo ao Diretor Administrativo e Financeiro se existe 
uma previsão para o cumprimento do disposto na Lei Municipal 4472/2015 quanto ao 
repasse do valor de R$ 31.579.982,34 (trinta e um milhões quinhentos e setenta e 
nove mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), uma vez que é 
imperioso o planejamento de como esses valores serão investidos, sendo respondido 
pelo Diretor que o mesmo se encontrava de férias e que nesse período, de acordo 
com o informado pela Sra. Monique e pelo Sr. Eduardo que foi protocolado o Ofício 
PREVINI 341/DP/2015 (processo 2015/11/811) informando a Prefeitura sobre a 
necessidade do cumprimento do acima disposto e que aguarda o PREVINI resposta a 
respeito. Foi informado pelo Sr. Sylvio que quanto aos valores que deveriam 
ingressar em outubro ficou faltando a quantia de R$ 3.978.479,54 (três milhões 
novecentos e setenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e 
quatro centavos), em virtude desta falta foi gerado o Ofício PREVINI 342/DP/2015 
direcionado ao Banco do Brasil para que fosse realizada a retenção desta quantia, 
devidamente atualizada, em cumprimento ao que dispõem os Termos de Acordo de 
Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários – CADPREV 00584, 00585 e 
00623/2015. Informou ainda que a Universidade Iguaçu ainda continua em mora em 
relação ao pagamento do Termo de Uso Remunerado. Quanto a questão debatida na 
última reunião em relação a aquisição da Crédito e Mercado informou o Sr. Marcello 
que a Impetrante do Mandado de Segurança protocolou pedido de desistência do 
processo. Pediu a palavra a Sra. Monique para informar que atualizou o cadastro da 
Geração Futuro Corretora de Valores S/A e na prática deste ato foi verificado que 
esta empresa foi enquadrada como IQG-RP3, o que, de acordo com a Resolução 
PREVINI 001/2014, impossibilita a aplicação, motivo pelo qual está sendo requisitada 
junto a aquela instituição a baixa dos recursos aplicados já que ela é administradora 
dos fundos da GF Gestão de Recursos S/A. Pediu a palavra o Sr. Marcello para 
informar que quanto ao desempenho da carteira foi observado que os fundos IMA-B 
e Inflação apresentaram melhor desempenho, contribuindo para o mês positivo no 
tocante a rentabilidade, conforme especificado acima. E como ninguém mais quis 
fazer uso da palavra o Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Mauro Henrique 
Ribeiro Menezes, encerrou a reunião, e eu, Eduardo de Oliveira, lavrei a presente Ata 
que, após lida e aprovada, vai assinada por todos. 
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