
Ata da 8ª (oitava) reunião ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis SP IMPRAL, realizada aos 

09/08/2018 às 09h00min horas na sede do Instituto de Previdência, onde se 

reuniram os conselheiros: Guilherme Cadurim Garcia, Débora Botelho Alvarez,  

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 membros do comitê passando para assinatura. Pauta da reunião: Análise e 

discussão sobre o fundo a vencer em 16/08/2018 – Caixa Brasil 2018 I Títulos Públicos FI 

Renda Fixa, Análise da Carteira do Impral, Justificativa do Desenquadramento do Fundo 

AR Capital junto ao MPS e outros assuntos pertinentes ao Comitê de Investimentos. O 

Superintendente fez uma breve explanação da análise da carteira do Instituto no mês de 

julho até a data de hoje. Com relação ao Fundo Caixa Brasil 2018 I Títulos Públicos FI 

Renda Fixa, o Superintendente informou a todos os presentes que a análise feita pela 

empresa de assessoria “Crédito e Mercado”, foi no sentido de não realizar o aporte nesse 

fundo. Dessa maneira, ficamos de decidir até antes a data do vencimento se alocamos no 

fundo IRFM-1 ou IDKA-2 da Caixa Econômica Federal, ou outro mais conveniente ao 

Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – Impral, desde que seja em fundos 

atrelados Bancos Públicos. Ainda na discussão com relação ao Fundo CARE11, 

aguardaremos os próximos dias para decidirmos sobre a venda das respectivas cotas. No 

tocante ao desenquadramento do Fundo AR Capital, foi informado ao membros do 

Comitê de Investimento que o Instituto realizou a devida Justificativa ao CADPREV, onde 

o mesmo reconheceu correta tal justificativa e na data de 01/08/2018 fez constar no 

sistema que a irregularidade estava devidamente sanada, não havendo qualquer tipo de 

pendência pois temos que aguardar a carência do fundo para resgatá-lo. Quanto ao Fundo 

Mérito Investimentos, foi dito aos membros do Comitê que estamos acompanhando de 

perto o desenrolar da suspensão das operações e após a volta das atividades normais 

decidiremos pelo resgate ou não do referido fundo. O Superintendente informou que 

entrará em contato com o Gerente de Governos do Banco Itaú e solicitará ao mesmo a 

listagem de Fundos atrelados à esta instituição bancária, requerendo posteriormente análise 

dos mesmos.  O digníssimo Prefeito Municipal de Altinópolis, José Roberto Ferracin 

Marques, esteve presente em nossa Reunião na data de hoje e solicitou ao Comitê de 

Investimento do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis que não faça aportes em 

fundos duvidosos ou que corram risco, solicitando ainda que o Comitê aplique em fundos 

de Bancos Públicos e confiáveis tais como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, 

Itaú-Unibanco e Bradesco. Foi passado ao mesmo a situação de nossa carteira e toda nossa 

atividade dentro do Instituto que diz respeito ao Mercado Financeiro. Foi explicado ao 

mesmo sobre a notificação de desenquadramento do Fundo AR Capitam com 

demonstrativo de que já havia sido sanada tal irregularidade. Nada mais havendo a ser 

tratado, encerrou-se a presente reunião e esta ATA será assinada por todos os presentes: 
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