
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI -
18/04/2018

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezoito às 09:00 (nove) horas, na

Sala  de  Reuniões  do  Insttuto  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  do

Município de Itataia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175,

Centro, ItataiaaRJ, deuase início a 04ª (quarta) Reunião Ordinária deste Comitê

de  Investmentos  a  COMINIPREVI,  no  exercício  vigente,  convocados  para  a

presente  reunião,  através  da  Carta/COMINIPREVI/005/2018.  Neste  ato

estveram presentes os seguintes servidores: Renildo Máximo Barbosa, César

Rodrigues  Rocha,  Isaltna  Cássia  da  Silva  Alvim  Dias,  Ives  Pereira  Tavares,

Rosemary  Pereira  Gonçalves  Nascimento,  Ana  Cristna  Faustno,  Rogério

Bernardo Pinto, Edgar Soares de Aguiar. A reunião apresentou como pauta os

seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investmentos –

Mês: Março/2018; b) Apresentação do Demonstratvo dos Recursos Aplicados

pelo  IPREVI  –  competência:  Março/2018;  c)  Análise  dos  Fundos  de

Investmentos; d) Aprovação de APR para o mês de Maio de 2018; e) Outros.A

Diretora Presidente interina do IPREVI Sra. Isaltna Cássia da Silva Alvim Dias

iniciou a reunião cumprimentando todos os conselheiros e informando que a

Diretora  Presidente  encontraase  em  férias  no  mês  de  abril.  Dando

prosseguimento  passou  a  palavra  ao  representante  da  Meta  Asset

Management Sr. Ony Coutnho para a apresentação da insttuição. Inicialmente

destacou as perspectvas para o mercado nacional e internacional. Logo após

apresentou o Fundo Meta Valor FIA, fundo de renda variável, que tem como

objetvo proporcionar  ganhos  de capital,  buscando superar  a  valorização do

índice  IBrXa100  em  um  horizonte  de  médio  e  longo  prazo,  concentrando  e

selecionando  suas  aplicações  no  mercado  à  vista  de  ações  através  de

instrumentos  como futuros,  swaps e opções,  somente para hedge.  O fundo

destnaase  a  receber  aplicações  de  recursos  provenientes  de  investdores



insttucionais,  pessoas  fsicas  e/ou  jurídicas,  bem  como  de  fundos  de

investmento e/ou fundos de investmento em quotas nos termos da legislação

vigente e que aceitem assumir riscos em função da polítca de investmento do

Fundo. O referido fundo visa manter um perfl de atuação agressivo, focando a

preservação  do  capital  selecionando  ações  de  empresas  que  apresentem

sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio/longo prazo. O

fundo tem como gestor a Meta Asset Management Ltda, como Administrador

BNY  Mellon  Serviços  Financeiros  DTVM  S.A.,  Distribuidor:  Meta  Asset

Management  Ltda,  Custodiante:  BNYMellon  Serviços  Financeiros  DTVM  S.A.

Como aplicação Inicial o valor é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), movimentação

mínima: R$ 1.000,00 (mil reais), cotzação de aplicação: D+1 (úteis), cotzação

de resgate: D+1 (úteis), pagamento de resgate: D+3 da cotzação, tributação:

renda Variável – 15% (quinze por cento), taxa de administração: 2,5% a.a/max.

3,0% a.a,  taxa  de performance:  20% sobre o ganho  excedente ao IBrXa100,

categoria ANBIMA Ações IBrX Atvo, demonstrou a rentabilidade do fundo nos

anos de 2016, 2017 e nos primeiros três meses do ano de 2018 alcançando a

rentabilidade  de  14,  02%  (quatorze  vírgula  zero  dois  por  cento).  Após  a

apresentação foi realizada a entrega do Relatório Analítco dos investmentos

do  1.º  trimestre  e  o  mês:  Março/2018  elaborado  pela  Empresa  Crédito  e

Mercado  Consultoria  em  Investmentos.  Foi  demonstrado  que  no  mês  de

Março os  recursos  do IPREVI  foram alocados  da  seguinte  forma:  Insttuição

Banco do Brasil Gestão de  Recursos DTVM, o montante de R$ 15.297.596,78

(quinze milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e seis

reais e setenta e oito centavos),  Caixa Econômica Federal o montante de R$

55.427.296,93  (cinquenta  e  cinco  milhões,  quatrocentos  e  vinte  e  sete  mil,

duzentos e noventa e seis  reais  e noventa e três centavos),Itaú Unibanco o

valor  de R$ 11.647.116,02 (onze  milhões,  seiscentos  e  quarenta  e  sete  mil,

cento  e  dezesseis  reais  e  dois  centavos),Banco  Bradesco  o  valor  de  R$

6.059.589,60 (seis milhões, cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove

reais  e  sessenta  centavos),BEM  DTVM  (Adm.  Bradesco)  o  valor  de  R$

2.335.383,84 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e

três reais e oitenta e quatrocentavos), BRB DTVM (Adm.Infnity) o montante de



R$ 4.988.386,30 (quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e

oitenta e seis reais e trinta centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor

de  R$  80.312,10  (oitenta  mil,  trezentos  e  doze  reais  e  dez  centavos).  Nos

segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 74.665.294,42 (setenta e

quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro

reais e quarenta e dois centavos), sendo 77,83%(setenta e sete vírgula oitenta e

três por cento), e R$ 21.170.387,15 (vinte e um milhões, cento e setenta mil,

trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos),sendo 22,07% (vinte e dois

vírgula  zero  sete  por  cento)  em  Renda  Variável.Dando  sequência,  foi

apresentado  e  entregue  aos  conselheiros  o  Demonstratvo  dos  Recursos

aplicados pelo IPREVI, competência a Março/2018, assinado pela tesoureira Ana

Cristna  Faustno,  matrícula  1017  apresentando  um  valor  global  de  R$

95.935.894,65  (noventa  e  cinco  milhões,  novecentos  e  trinta  e  cinco  mil,

oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) evidenciando

rentabilidade  de  R$  959.934,62  (novecentos  e  cinquenta  e  nove  mil,

novecentos e trinta quatro reais e sessenta e dois centavos). Foi apresentado o

Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investmentos

demonstrando que no fechamento de Março a rentabilidade da carteira do

Insttuto foi de 1,01% (um vírgula zero um por cento) frente uma Meta Atuarial

para  o  mesmo período de 0,58% (zero  vírgula cinquenta  e oito por  cento),

representando  assim um atngimento  de  175,29% (cento  e  setenta  e  cinco

vírgula vinte nove por cento) da Meta Atuarial. A rentabilidade da carteira do

Insttuto no período acumulado foi de 3,78% (três vírgula setenta e oito por

cento), frente uma meta atuarial para o mesmo período de 2,13% (dois vírgula

treze por cento),  representando assim um atngimento de 177,34% (cento e

setenta e sete vírgula trinta e quatro por cento) da Meta Atuarial.A orientação

da empresa de Consultoria e Investmentos para a carteira do IPREVI é de uma

exposição de cerca de 15% (quinze por cento) nos vértces mais longos IMAaB

Total e FIDC/Crédito Privado/Fundo Debênture, cerca de 25% (vinte e cinco por

cento) para os vértces médios IMAaB 5, IDKA 2A e IRFaM Total,cerca de 10%

(dez  por  cento)  para  fundos  de  Títulos  Públicos  com  Gestão  de  Duraton

(Gestão Atva) e cerca de 20% (vinte por cento) para os vértces de curto prazo,



representados pelo CDI,  IRFMa1 e CDB. Quanto à renda variável,  contnua a

recomendação a  exposição máxima de 30% (trinta por  cento)  por  conta da

crescente melhoria das expectatvas com a atvidade econômica no próximo

ano,  que  deverá  refetr  em  um  melhor  comportamento  dos  lucros  das

empresas. Assim, já incluídas as alocações em fundos multmercado 10% (dez

por cento), fundos de partcipações – FIP (5% cinco por cento), e em fundos

imobiliários FII 5% (cinco por cento). Ficou autorizado o resgate do montante

de  R$  600.000,00  (seiscentos  mil  reais)  para  custear  o  pagamento  com

despesas administratvas e previdenciárias.  Nada mais havendo a ser tratado no

dia a Sra Isaltna Cássia da Silva Alvim Dias deu por encerrada a reunião.


