Ata da 4ª (quarta) reunião ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos do
Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis SP IMPRAL, realizado aos
27/04/2018 às 08h30min horas na sede do Instituto de Previdência, onde se
reuniram os conselheiros: Guilherme Cadurim Garcia, Débora Botelho Alvarez,
Hugo Fernando da Silveira, Miriã Rosa da Silva Pires, Lívia Cristina Pereira e o
Superintendente Frederico Resende Mango. O Superintendente do Instituto de
Previdência Municipal de Altinópolis fez a leitura da ata do mês anterior aos conselheiros
passando para assinatura. O Superintendente fez uma breve explanação da análise da
carteira do Instituto no mês de março até a data de hoje. O instituto obteve um retorno de
R$ 756.667,65 líquidos. O Instituto recebeu há dias o gerente de governos da Caixa
Econômica Federal explanando sobre a Carteira do Impral administrada pela Caixa,
sugerindo 02 (dois) fundos para o Instituto sendo eles: Caixa Brasil Gestão Estratégica FI
Renda Fixa e Caixa Juros e Moedas FI Multimercado LP, todavia, em análise pelo Comitê
dos referidos fundos, o mesmo achou melhor não fazer aporte. O Instituto solicitou análise
desses fundos e, conforme relatório de análise feito pela consultoria,não foi aconselhável a
aplicação nesses fundos.Uma sugestão do conselheiro Guilherme Cadurim Garcia foi de
uma reunião com os gerentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para que
os mesmos façam sugestão de alguns fundos, sendo estes, analisados pelos membros do
Comitê de Investimento. Pelo membro do Comitê Guilherme Cadurim, o mesmo disse que
o mais importante para o Comitê neste ano de 2018, é buscar a meta estabelecida na
Política de Investimento, devidamente aprovada, o que todos concordaram.O
Superintendente informou que recebeu um e-mail do TCE, da auditora Márcia Santos,
solicitando a ata da decisão da transferência de recursos do fundo Santander Small Caps FI
Ações para o fundo Santander Seleção Plus Ações. O superintendente informou que não
teve ata e nem conhecimento da extinção desse fundo e solicitou junto ao Santander a ata
da AssembleiaExtraordinária dos cotistas e assim que recebeu encaminhou para a auditora
para análise. O Instituto fará um levantamento dos fundos que tem aplicado no Santander
e solicitar análise para a consultoria Crédito e Mercado para a melhor realocação.No dia
10/04/2018 a Prefeitura Municipal de Altinópolis repassou o valor da contribuição dos
segurados e patronal no valor de R$ 349.811,15, o saldo na conta do instituto até a data de
hoje é de R$ 380.183,81, as despesas com folha de pagamento e outras despesasdo
Instituto foram estimadas em R$ 220.000,00 e ficou decidido que R$ 160.000,00 será
aplicado no IDKA2 do Banco do Brasil. Foi sugerido pela conselheira Lívia Cristina
Pereira que as reuniões fossem realizadas perto da data de repasse das contribuições, para
que os valores sejam realocados o mais breve possível e, assim, não perder oportunidades
no mercado financeiro. Foi discutida a instabilidade do mercado nesse ano de eleições e os
conselheiros demonstraram preocupação em relação ao fundo Brazilian Graveyard and
Death Care Services FII – CARE11, por ser um fundo que vem apresentando oscilações
no seu resultado. Ficou decidido que aguardariam o fechamento do mês de abril e seria
decidido o resgate na próxima reunião a ser marcada no mês de maio de 2018. O
conselheiro Hugo Fernando da Silveira pediu sua exoneração do comitê, por motivos
pessoais, entregando ao superintendente, Frederico, seu pedido de exoneração, que foi
acatado por este. Pelos membros do Comitê, foi sugerido 02 (dois) nomes para
composição do Comitê de Investimento, no lugar do Hugo e do Rafael Formiga, sendo o
Sr. Márcio (setor de Compras da Prefeitura) e a Sra. Rafaela (alocada na Ciretran local),
ficando para ser decidido posteriormente. Não havendo mais assuntos, esta ata será
assinada por todos os presentes.
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