
PREV DUAS BARRAS 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS 

COMITÊ DE INVESTIMENTO RPPS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A ata eletrônica é cópia fiel da ata impressa, que pode ser conferida junto ao Gestor Financeiro do RPPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * A ata eletrônica é cópia fiel da ata impressa, que pode ser conferida junto ao Gestor Financeiro do RPPS.  

 

 

 

 

ATA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS – DUAS BARRAS 

ART. 3º - A DA PORTARIA MPS N° 519/2011, DE 24/08/2013, DOU DE 26/08/2011 ALTERADO PELA PORTARIA MPS N°440, 
DE 09/10/2013, DOU DE 11/10/2013 DECRETO MUNICIPAL  Nº 2.268 DE 12 de NOVEMBRO DE 2012. 

 

ATA 007/2015  

Realizada dia 06 de julho de 2015 

 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quinze horas, 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 7ª reunião do Comitê de Investimento do Prev DB com a seguinte pauta: 1) 

apresentação do Panorama do mês de junho e do relatório semestral dos investimentos, 

2) movimentações financeiras para o mês de julho. Em atendimento ao item um da 

pauta, a Presidente procedeu à leitura do periódico “Panorama – “junho /2015” editado 

pela empresa de Consultoria Crédito & Mercado. Nele registra-se, resumidamente: IMA,  

IMA-B, que reflete a carteira indexada ao IPCA, apresentou recuo -0,27%. Enquanto o 

IMA-B 5, que registra o retorno médio dos títulos com vencimento de até 5 anos, se 

destacou e cresceu 0,85%, o IMA-B 5+, carteira de títulos com prazo superior a 5 anos, 

desvalorizou -0,73% no mês. Entre os papéis pré-fixados, a carteira de títulos com prazo 

de até 1 ano (IRF-M 1) valorizou 0,93%, enquanto a carteira com títulos acima de 1 ano 

(IRF-M 1+) apresentou recuo de -0,04%. Consolidando os resultados da família de índices 

IMA, o IMA – Geral apresentou crescimento de 0,27% no mês. Dando continuidade, O 

Diretor de Administração apresentou aos membros o Relatório  de Avaliação, 

Desempenho, Rentabilidade e Riscos, informando que o Prev fechou o semestre com R$ 

18.166.082,10 ( dezoito milhões, cento e sessenta e seis mil, oitenta e dois reais...) em 

renda fixa e R$ 2.755.457,80(dois milhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil, 

quatrocentos e cinqüenta e sete reais...) em renda variável.   
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Realizada dia 06 de julho de 2015 

 

No acumulado do período,  o único fundo que apresentou rentabilidade insatisfatória foi 

o Quest Small Caps Fic Ações -5,83%. A meta atuarial do período foi 9,86% enquanto o 

retorno dos investimentos foi 5,37%´, que em reais significa R$1.035.657,65. (hum 

milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais...), Atingindo dessa forma 

54,49% da meta do período, sinalizando pra dificuldade que o RPPS terá de atingir meta 

atuarial no ano de 2015.  Em atendimento ao item dois da pauta o presidente sugeriu que 

o valor do pagamento dos dividendos do fundo Geração Futuro Dividendos fosse 

aplicado no mesmo fundo, tendo em vista ser pequeno o valor e pelo fundo ter 

apresentado no período rentabilidade satisfatória. A sugestão foi aceita pela totalidade 

dos membros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata. 
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