
ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2013, DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS - PREV 
DUAS BARRAS. 

Aos 07 dias do mês de janeiro de 2013, as 10h, 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,  
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 do relatório do 
ano de 2012 e Analise da Carteira de Investimento do mês de Dezembro -2) movimentações 
financeiras para o mês de janeiro. A reunião foi presidida pela Presidente do Comitê – 
Jussara Souza, e secretaria da pela diretora de Administração Márcia Závoli, a Presidente 
abriu a reunião informando aos membros que o Prev havia cumprido a meta atuarial, o INPC 
+ 6% a.a. ficou em 12,54%, enquanto o retorno dos investimentos foi de 19,78%, ou seja, o 
Prev superou a meta em 7,24%, no mês de dezembro o retorno foi de 1,82, enquanto a meta 
foi 1,21. A presidente salientou que esse retorno significativo se deu pela queda na taxa de 
juros ao longo do ano e pela forte valorização do IMA durante todo o período de2012. 
Dando continuidade a Diretora financeira falou que não havia sobra de recursos para serem 
aplicados, pois a Prefeitura ainda não havia repassado os valores, podendo haver no 
decorrer do mês a necessidade de resgate para pagamento da folha dos benefícios. O 
Comitê autorizou o resgate no valor de 100.000,00 (cem mil reais) e a aplicação dos valores 
oriundos de amortização do Fidc, bem como do Comprev, no Fundo Itaú Institucional  
Inflação. Disse ainda que o Pagamento dos dividendos do Fundo da Geração Futuro também 
aconteceria esse mês. Movimentações Financeiras realizadas em Dezembro. 

APLICAÇÕES VALOR

Itau Institucional Inflação 433.142,66

Bradesco IMA - B Títulos Públicos 1.000.000,00

Caixa Brasil Ima Geral Tit Pub  FI RF F LP 800.000,00

TOTAL 2.233.142,66

RESGATES

Itau Soberano RF IRFM RF 2.201.943,10

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

 

Jussara Silva de Souza    Márcia França Závoli 

 

Giovana Patrícia de Souza Cunha    Erlane Gomes Pinheiro 


