
Ata da 7ª (sétima) reunião ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis SP IMPRAL, realizada aos 

25/07/2018 às 08h30min 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. O Superintendente fez uma 

breve explanação da análise da carteira do Instituto no mês de junho até a data de hoje. 

Todas as reuniões do comitê serão realizadas por volta do dia 10 de cada mês para 

podermos decidir sobre as movimentações e o repasse de contribuição da prefeitura e 

Câmara Municipal.Nesse mês de Julho de 2018, o Comitê de Investimentos decidiu pelo 

aporte do resíduo do repasse no valor de R$ 140.000,00 no Fundo IDKA-2 do Banco do 

Brasil para os próximos dias. Em análise de nossa Carteira, frente à grande instabilidade do 

mercado nos meses de maio e junho de 2018, tivemos uma considerável recuperação, onde 

há perspectiva de fechamento com saldo positivo em torno de R$ 300.000,00. Foi 

informado pelo Superintendente Frederico, aos demais membros do Comitê que o fundo 

Caixa Brasil 2018 I Títulos Públicos FI Renda Fixa será extinto em 16/08/2018 onde 

consta com um valor de aproximadamente R$ 1.351.201,00. Após ampla discussão, o 

Comitê de Investimentos do Impral, após solicitar análise do Fundo Duration da Caixa 

denominado “Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa” estava propenso em aplicar o 

valor resgatado do Caixa Brasil 2018 ...., nesse fundo, todavia, tal aporte será condicionado 

à análise pela Assessoria de Mercado Financeiro “empresa Crédito e Mercado”.Em reunião 

também ficou decidido que o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis - Impral, 

entrará em contato com a Gerencia de Governos do Banco Itaú solicitando a relação de 

Fundos que esta entidade possui para num futuro viabilizarmos algum aporte. Com relação 

ao Fundo CARE 11, o Comitê decidiu aguardar o desenrolar do mês de agosto para decidir 

qual posição tomar frente a esse fundo.  Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a 

presente reunião e esta ATA será assinada por todos os presentes 
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