
ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS - PREV 
DUAS BARRAS. 

Aos 25 dias do mês de outubro de 2012, as 13h, na sala de reunião do Prev Duas Barras, 
localizado a Rua Comendador Alves Ribeiro, 42 – lj 01 – centro – nesta cidade, com a 
presença da Diretora Presidente do Prev  – Jussara Silva de Souza, Márcia França Závoli – 
Diretora de Administração e Finanças, Giovana Patrícia de Souza Cunha – servidora efetiva, 
Mª Helena Machado Cunha  - membro do Conselho Administrativo, Graciela de Oliveira 
Gonçalves - servidora efetiva e Erlane Gomes Pinheiro - membro do Conselho 
Administrativo, realizou-se a 1ª reunião do Comitê de Investimento do Prev DB com a 
seguinte pauta: 1)Apresentação da Portaria MPS 170/12, bem como do Decreto Nº 2268/12 
- 2) Credenciamento do BTG Pactual, - 3)Avaliação do Resultado das aplicações financeiras 
do mês de setembro e do 3º trimestre – 4) definição das aplicações financeiras para o Mês 
em curso. A reunião foi presidida pela Presidente do Comitê – Jussara Souza que agradeceu 
a presença dos membros e convidou a assessora jurídica Luciana Britto para explanar sobre a 
legislação pertinente, a assessora falou que o Decreto Nº 2268/12 instituiu o Comitê 
Financeiro, seguindo as diretrizes da Portaria 170/12, com atribuições definidas no art 2º do 
mencionado decreto, que o mesmo é composto de 06 membros e que as reuniões deverão 
acontecer mensalmente e só poderão ser promovidas com a presença de no mínimo 4 
membros presididas pelo diretor Presidente. Dando continuidade a presidente retomou a 
fala e apresentou a documentação para o credenciamento do Banco BTG Pactual Asset 
Management e posterior aplicação no Fundo Quest Small Caps, que após ser analisada, foi 
aprovada por todos. Quanto ao item 3 da pauta a presidente apresentou os seguintes 
números:  Meta atuarial: 1,22%,  retorno dos investimentos 2,55%, o que significou um 
resultado positivo e em reais representou um retorno de R$ 155.028,35 (cento e cinqüenta 
e cinco mil, vinte e oito reais e trinta e cinco centavos. Já no primeiro trimestre a meta 
atuarial foi de 3,0% e o retorno dos investimentos de 4,77%, em reais R$ 593.252,70 
(quinhentos e noventa e três mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e setenta centavos). O 
que demonstra que a gestão dos investimentos vem atingindo o cumprimento da meta 
atuarial. A diretora de Finanças  fez a leitura do relatório da Credito e Mercado e colocou 
que é necessário cautela  na direção dos investimentos e que  a expectativa é que nos 
próximos meses os fundos de renda variável devem apresentar uma melhora, enquanto os 
fundos atrelados ao Ima tendem a apresentar um retorno menos atraentes. Em relação as 
aplicações financeiras para o mês em curso Foi deliberado que o valor de sobra dos 
repasses, compensação previdenciária, bem como amortização do FIDC, serão aplicados 
nos seguintes fundos:  Itaú Institucional Inflação, Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos. A 
Diretora de Administração falou dos valores das aplicações financeiras realizadas no mês 
de setembro:  

APLICAÇÕES VALOR

Itau Institucional Inflação 22.370,47

TOTAL  APLICADO NO MÊS 22.370,47

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO 

BCSUL Verax CPP Aberto 360 FIDC Senior 2.798,08

Nada mais havendo a ser tratado a presidente do Comitê de Investimento encerrou a 
presente reunião, eu Marcia França Závoli lavrei a presente ata que após lida vai assinada 
por to 


