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Ata da tricentésima trigésima sétima (337a) reumao ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, ocorrida em 25 de novembro de 2020, com as seguintes presenças: Vanderlei 
Massarioli - Gestor .dos Investimentos, Renata de Souza Santos Esteves - Diretora do 
Departamento Administrativo-Financeiro, Amauri Arnaldo Junior - Supervisor da Unidade 
de Gestão de Investimentos, Clévio Vitor de Almeida, José Ricardo Vinhas e Ivanir Barbosa 
da Silva Medeiros. Ausência de Willian Otávio Pereira justificada. Participou da reunião a 
Assessora da Presidência Fabíola de Meio Silva Carneiro. A reunião teve início às 09hl0min, 
através do aplicativo "GoogleMeet" (ferramenta de videoconferência on-line). O modelo de 
reunião remota faz-se necessário diante da pandemia de COVID-19, dadas as ações do 
executivo municipal para priorizar o isolamento social, entre outras medidas no controle da 
disseminação do coronavírus. Durante esse período, os membros do CAIF acompanham 
individualmente a transição do mercado financeiro e a situação da crise econômica 
decorrente da pandemia. Pauta da reunião: Análise da Carteira de Investimentos; 
Apresentação da gestora "META Asset Management Ltda" e Credenciamentos conforme 
solicitação na ata da 336a reunião. O comitê analisou a carteira de investimentos do Instituto 
até dia 20 de novembro, diante da posição apresentada a intenção é de proteger a carteira, 
não há perspectiva de grandes retornos para o IMA B5+. As pontas longas sofreram mais 
com volatilidade do mercado financeiro, o que justifica o encurtamento da carteira. Falta 
pouco para o término do ano e no momento deve-se manter a carteira mais conservadora, na 
espera de que se alcance a posição de dezembro de 2019, que apresentava o montante de R$ 
611.662.685,02 (seiscentos e onze milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e cinco reais e dois centavos) em patrimônio. No atual cenário econômico global e doméstico, 
com taxa de juros a 2% a.a., o fundo "Itaú FOF RPI Ações IBOVESPA Ativo FIC FI" está 
com uma performance baixa e não consegue superar seu benchmark, no ano, mesmo sendo 
um fundo ativo, enquanto esse fundo apresenta uma taxa de risco 10,68% ao mês, o "IT NOW 
IBOVESPA Fundo de Índice - BOVV 11", que está tendo melhor desempenho, está com 
0,34% a.m., então a intenção do comitê de Investimentos é resgatar do "Itaú FOF" e aplicar 
parcial no "IT NOW", que são fundos do mesmo gestor. Às 9h30min, os gestores da "META 
Asset Management Ltda": srs. Célio Afonso da Silva e Álvaro Barbosa, participaram da 
reunião e explicaram a metodologia e a experiência da casa no mercado financeiro, 
juntamente com Denise Nassif da Distribuidora "Eternum Investimentos". Após a exposição, 
apresentaram o fundo "Meta Valor FIA". (Apresentação anexa ata). Às 10h57min seguiu-se 
a reunião do comitê e Amauri apresentou para credenciamento: os fundos "BB Ações 
Quantitativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento", 
CNPJ 07.882.792/0001-14 e "Meta Valor Fundo de Investimentos em Ações", 
CNPJ 07.899.238/0001-40; o Gestor "Meta Asset Management Ltda", 
CNPJ 06.088.907/0001-30; e o Administrador "Banco Daycoval S.A.", 
CNPJ 62.232.889/0001-90. Todos os credenciamentos foram apreciados e aprovados pelos 
membros do comitê, sem ressalvas. Após debate sobre a carteira de investimentos, 
credenciamentos e apresentação do Fundo Meta, os membros do comitê sugestionaram o 
resgate total do Fundo "Itaú FOF RPI Ações IBOVESP A Ativo FIC FI" para aplicação de 
R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) no fundo "Meta Valor Fundo de Investimentos em 
Ações" e o saldo para aplicação no "IT NOW IBOVESPA Fundo de Índice - BOVV li". Na 
ata 336a, o comitê sugeriu o resgate dos IMAS B5+, então, sugestiona-se: a) resgate de R$ 
20.000.000,00 (Vinte milhões de reais) do "Fundo de Investimentos Caixa Brasil IMA B5+ TP 
RF Longo Prazo" para aplicação de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) no "FIC Caixa 
Gestão Estratégica" e R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) no "FI Caixa Brasil MA B5 
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TP RF Longo Prazo"; b) resgate de R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais) do "BB 
Previdenciário RF IMA B5+ TP FI" para aplicação no "BB Previdenciário RF IMA B5 LP 
FIC FI". Estas informações seguem oficializadas ao setor financeiro, após aprovação do 
presidente do Instituto. "O Comitê de Investimentos analisou e atesta a conformidade do 
relatório parcial de investimentos referente ao mês 11/2020 quanto à rentabilidade e riscos 
das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da 
aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, o 
qual deve ser encaminhado ao Conselho Fiscal para aprovação". A próxima reunião ficou 
agendada para o dia 14/12/2020, às 14hrs. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
en rra a às 11h40min e foi por mim, Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, Membro do CAIF, 
_-'-_-=:O,'-- .lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê 

Renata de Souza Santos Esteves 

Vanderlei Massarioli 

Amauri Arnaldo Junior 

Clévio Vitor de Almeida 

José Ricardo Vinhas 

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros 

_______________ "~_~~~~~:~~e novembro de 2mO 

Juarez Braga de Oli~~ira Junior 

Eu, Juarez Braga de Oliveira Junior, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, declaro estar ciente da Ata da 337a reunião ordinária do Comitê de 
Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de 
h~~ . 

Rua Antônio Afonso, 513 -Centro- Jacareí-SP 
Telefone: (12) 3954-3060- contato@ipmj.com.br 


