
ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2013, DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS - PREV 
DUAS BARRAS. 

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2013, às 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, Mª Helena Machado Cunha - 
membro do Conselho Administrativo, realizou-se a 2ª reunião do Comitê de Investimento do 
Prev DB com a seguinte pauta: 1) Apresentação do Panorama e analise da carteira de 
Investimento do mês de janeiro -2) movimentações financeiras para o mês de Fevereiro. A 
reunião foi presidida pela Presidente do Comitê – Jussara Souza, e secretaria da pela 
diretora de Administração Márcia Závoli, a Presidente abriu a reunião dizendo que como 
previam os especialistas do mercado financeiro, apesar da expectativa de melhora da 
economia mundial, os números do 1º mês do ano não agradou, os fundos atrelados ao 
desempenho do Ima apresentaram forte volatilidade o que fez a rentabilidade despencar, o 
retorno dos investimentos foi de 0,51% enquanto a meta atuarial ficou 1,43%,  ou seja, bem 
abaixo da meta. A conselheira Patrícia perguntou o que poderia ser feito para minimizar a 
situação, a presidente respondeu que a alta da inflação vem prejudicando muito a situação 
do mercado financeiro, embora o Banco Central venha trabalhando para contê-la, ainda 
viveremos períodos de muita volatilidade o que significa que devemos ter cautela na tomada 
de decisões. Dando continuidade a diretora de Administração e Finanças informou que o 
valor de amortização do FIDC Verax já se encontrava na conta para ser aplicado. Seguindo 
sugestão da Consultoria, os membros optaram por fazer as aplicações do mês no Fundo Itaú 
Institucional Inflação e no BB IMA B Títulos Públicos FI Renda Fixa. Movimentações 
Financeiras realizadas em Janeiro. 

APLICAÇÕES Valor

Itau Institucional Inflação 11.06,32

Pagamento de Amortização 

Fidc Verax 6836,3

RESGATES

Itau Institucional Inflação 100.000,00

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. 
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