
ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2013, DO COMITE DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS - PREV 
DUAS BARRAS. 

Aos 09 dias do mês de abril de 2013, às 14h, 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 4ª reunião do 

Comitê de Investimento do Prev Duas Barras com a seguinte pauta: 1) carteira de 

Investimento do mês de março e do relatório do 3 trimestre - 2) movimentações financeiras 

para o mês de abril. A reunião foi presidida pela Presidente do Comitê – Jussara Souza, e 

secretaria da pela diretora de Administração Márcia Závoli, a Presidente abriu a reunião 

apresentando os números relativos ao mês de março: Meta atuarial: 1,07%, retorno dos 

investimentos -1,45%, o que representou resultado negativo o que em reais significou uma 

rentabilidade insatisfatória de R$ -199.141,28 (cento e noventa e nove mil, cento e quarenta 

e um reais e vinte e oito centavos), já no primeiro trimestre a meta atuarial foi de 3,44% e o 

retorno dos investimentos de -1,66%, em reais R$ -227.980,00 (duzentos novecentos e 

oitenta reais). A presidente ressaltou que é uma situação preocupante, pois os números do 

trimestre ficaram bem abaixo da meta atuarial e que a cautela deverá ser o fator 

preponderante na direção dos investimentos nos próximos meses, já que os fundos 

atrelados ao IMA continuarão apresentando um retorno menos atraentes. A presidente 

sugeriu estudar junto a empresa de consultoria uma melhor estratégia de investimento, 

acrescentando que enquanto não houver uma estabilidade na economia mundial, os fundos 

de renda fixa e de renda variável continuarão sendo fortemente afetados. Em relação as 

aplicações financeiras para o mês em curso, foi deliberado que o valor de sobra dos 

repasses, seriam aplicados no Fundo Quest Small Caps FIC Ações. Movimentações 

Financeiras realizadas em março.
APLICAÇÕES VALOR

Itau Institucional Inflação FIC Renda Fixa 10.371,86

TOTAL 

Pagamento de Amortização do Fidc

Fidc Verax 5.881,73

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 

 


