
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013, DO COMITE DE INVESTIMENTO DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS 
BARRAS - PREV DUAS BARRAS. 

Aos 05 dias do mês de agosto 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, servidora efetiva, e Erlane Gomes Pinheiro - membro do Conselho Administrativo, 
Mª Helena Machado Cunha - membro do Conselho Administrativo, Graciela de Oliveira Gonçalves - servidora 
efetiva realizou-se a 8ª reunião do Comitê de Investimento do Prev Duas Barras com a seguinte pauta: 1) 
Intervenção Do Banco Rural, -2) Apresentação do Panorama analise da carteira de Investimento do mês de 
julho -3) movimentações financeiras para o mês de Agosto. A reunião foi presidida pela Presidente do Comitê – 
Jussara Souza, e secretaria da pela diretora de Administração Márcia Závoli, a Presidente abriu a reunião 
pedindo desculpas pela convocação de urgência, mas disse que não podia ser diferente, tendo em vista a 
notícia bombástica da Intervenção do Banco Rural, feita pelo Banco Central na ultima sexta. Ela esclareceu que 
reunião tinha como objetivo principal informar que todas as providências já estavam sendo tomadas, que no 
sábado entrou em contato com o consultor da Credito e Mercado Ronaldo Borges para pedir esclarecimentos 
sobre a situação, ele disse que não podia me dar uma informação precisa, que na segunda feira eles estariam 
se reunindo pra fazer uma análise detalhada da Carteira do Fundo, mas que eu podia me tranqüilizar porque 
aparentemente não existiam papeis do banco dentro da Carteira, portando não havia risco de prejuízo para os 
cotistas. A Presidente disse que o representante do Banco rural já havia enviado email e solicitou a Márcia que 
fizesse a leitura “Sem estender as razões que levaram a liquidação extra-oficial do Banco Rural de forma 
abrupta, venho informar algumas decisões tomadas hoje em reunião com a equipe de liquidação do BACEN : - O 
FIDC Rural não sofrerá nenhuma alteração no seu fluxo de pagamentos; - A Carteira do fundo está garantida 
pela segregação e pelo alto percentual de subordinação de suas  cotas ( 42% ). - Não há CDB de nenhum Banco 
na carteira. - Os cotistas poderão solicitar o resgate das " cotas livres " conforme faculta o regulamento do 
Fundo. - Todas as demais cláusulas do regulamento foram preservadas, inclusive , o prazo de crédito do resgate 
em D+60. - As cotas seguirão com correção diária normalmente. -  Peço apenas que, aguardem a liberação de 
um canal para envio dos ofícios de resgate/TED nos próximos dias . Meu e-mail corporativo está bloqueado, 
mas poderão usar o :  jdavid@globo.com  para dúvidas ( Não anexe ofícios pois preciso da liberação do 
custodiante -Banco Petra ) . - Informo abaixo os meus telefones pessoais até que se restabeleça outro 
canal.Para aqueles que não consegui contato hoje, por favor me informem seus celulares...” Após a presidente 
cientificou que a empresa de consultoria já havia enviado relatório esclarecendo que a liquidação extrajudicial 
do Banco Rural não afetaria o funcionamento do Rural Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, pois o 
fundo é administrado pela PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A CNPJ: 03.317.692/0001-94 empresa 
responsável pela administração do fundo e representante legal dos cotistas perante os órgãos reguladores, 
neste caso a CVM – Comissão de Valores Mobiliários.  Figura ainda como prestadora de serviços do fundo, a 
BER CAPITAL S/A CNPJ: 04.528.420/0001-04, empresa responsável pela gestão da carteira do fundo, e o 
BANCO PETRA S.A. CNPJ: 11.758.741./0001-52, responsável pela prestação do serviço de custódia do fundo. 
Cada um dos prestadores de serviços tem suas funções e competências definidas no Regulamento do fundo, e 
nenhum deles é parte do conglomerado econômico financeiro Rural, esclareceu ainda, que a maior parte dos 
recursos componentes da carteira do fundo vence em até 180 dias, o que em casos de liquidação do fundo os 
cotistas receberão a maior parcela dos recursos até esta data. Cabe lembrar que 20% dos recursos, no mínimo, 
são compostos por cotas subordinadas responsáveis por garantir a carteira contra o risco de inadimplência, por 
esse motivo não havia razões para desespero, mas que todos nos deveríamos estar preparados para prestar 
esclarecimentos a todos os segurados, caso fosse necessário. Dando Continuidade, foram apresentados os 
números do mês de julho, meta atuaria foi 0,40%  X  retorno dos investimentos 1,00%. Em seguida os membros 
Deliberaram que os de recursos disponíveis no mês seriam aplicados nos Seguintes fundos Geração Futuro 
Dividendo, Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos, Itaú Institucional Pré-Fixado FIC Renda Fixa LP e Quest Small 
Keps. Aplicações Financeiras do mês de julho:

APLICAÇÕES VALOR

Itaú Institucional Pré-Fixado FIC Renda Fixa LP 39.510,19

Geração Futuro Dividendos 1.303,49

TOTAL 40.813,68

PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO
FIDC Verax 39.510,19

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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