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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREVINI – 2016.
Às catorze horas do dia vinte de janeiro do ano de 2016 compareceram para a
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: Este
item tem como base o anexo II do Relatório de Gestão apresentado pela Gestora dos
Recursos e Diretora Presidente do PREVINI, bem como relatórios emitidos pela
consultoria financeira Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA, ambos,
referente ao mês de dezembro, os quais serão anexados a esta ata. Feita a análise
conjunta destes anexos pelos componentes do COMIN foi verificado por todos que os
investimentos se enquadram dentro da Política de Investimentos. 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$ 19.237.530,89
(dezenove milhões duzentos e trinta e sete mil quinhentos e trinta reais e oitenta e
nove centavos), demonstrando um decréscimo patrimonial de aproximadamente 63,9230% (menos sessenta e três vírgula nove mil duzentos e trinta décimo de
milésimo por cento) em relação ao valor disposto no mês de outubro, que era de
31.534.745,18 (trinta e um milhões quinhentos e trinta e quatro mil setecentos e
quarenta e cinco mil e dezoito 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, 97,66%
(noventa e sete vírgula sessenta e seis por cento) estão alocados em renda fixa e
2,34% (dois vírgula trinta e quatro por cento) estão alocados em renda variável. O
documento referente ao resultado das aplicações financeiras após as movimentações
demonstra um retorno total de R$ 266.659,72 (duzentos e sessenta e seis mil
seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente a 0,85%
(zero vírgula oitenta e cinco por cento) de rentabilidade, atingindo 59,78%
(cinquenta e nove vírgula setenta e oito por cento) da meta mensal, resultando no
patamar de 52,76% (cinquenta e dois vírgula setenta e seis por cento) da meta
atuarial do ano. c) ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO: Documento elaborado
pela Gestora dos Recursos e trazido para a reunião pelo Sra. Monique Morais, o
Relatório de Gestão, nas palavras da emitente de tal documento e como citado à fl.
02, “é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da
Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2015, contemplando a
comprovação da aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI.” Este documento apresenta o ingresso total
de R$ 9.003.528,63 (cinco milhões três mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta
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e três centavos). Neste mesmo mês o Instituto teve uma despesa previdenciária no
valor total de R$ 22.020.536,89 (vinte e dois milhões vinte mil quinhentos e trinta e
seis reais e oitenta e nove centavos) e mais a despesa administrativa de R$
623.209,63 (seiscentos e vinte e três mil duzentos e nove reais e sessenta e três
centavos). d) ASSUNTOS DIVERSOS: Questionou o Sr. Marcello sobre a situação
do déficit atuarial a ser liquidado no ano de 2015 pela Prefeitura da Cidade de Nova
Iguaçu, informando o Sr. Sylvio que o processo referente a cobrança deste valor
(proc. PCNI 2015/124812) está na Secretaria de Urbanismo, Habitação e Meio
Ambiente para análise de possíveis imóveis para serem transferidos para o
patrimônio do Instituto como forma de atender o valor destinado para o exercício de
2015. Continuou o Sr. Marcello em sua manifestação informando que, apesar de
legal, não considera o aporte de imóveis o meio mais adequado para liquidação do
déficit atuarial referente ao exercício de 2015 ante a falta de estrutura administrativa
do PREVINI para gerir este patrimônio, independentemente de sua liquidez,
salientando que considera mais adequado o aporte em espécie ou a conversão deste
patrimônio imobiliário em espécie antes de migrar para o PREVINI, haja vista que a
Prefeitura tem estrutura mais adequada para prática de tal ato. Posto em análise
acolheram os demais membros a opinião do Sr. Marcello, com a ressalva da Sra.
Monique que, apesar de concordar com o manifestado entende apenas que deve se
aguardar a confirmação da informação referente a transferência de imóveis para que
o COMIN tome alguma atitude, entendendo os outros membros que já pode ser
cientificada a Diretora Presidente sobre o entendimento deste Comitê de
Investimentos para que, em caso de confirmação da transferência de imóveis,
verifique junto a Prefeitura meios para que se converta em dinheiro os imóveis que
se pretende aportar antes de sua transferência para o patrimônio do Instituto. Pediu
a palavra o Sr. Mauro para informar que os atos relativos a Política de Investimentos
de 2016 foram todos praticados, estando inclusive como regular no extrato do
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. 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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