
Ata da 1ª (primeira) reunião ordinária de 2019 do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis SP IMPRAL, realizada na data 

de 15/01/2019 às 08h30 horas e trinta minutos na sede do Instituto de 

Previdência Municipal de Altinópolis, onde se reuniram os conselheiros: 

Guilherme Cadurim Garcia, Débora Botelho Alvarez, Lívia Cristina Pereira, e o 

Superintendente Frederico Resende Mango. O Superintendente deu início a reunião 

agradecendo a presença de todos presentes. Seguindo a pauta da reunião, foi enumerado 

os seguintes itens: 1) Leitura da Ata da reunião do dia 18/12/2018; 2) Análise da 

Carteira de Investimentos do Impral no início de 2019 e perspectivas para o ano em 

curso; 3) Análise das vendas das cotas do Fundo Care 11; 4)Análise sobre aporte do 

resíduo de repasse (Prefeitura e Câmara Municipal - mês de janeiro de 2019; 5) Nova 

analise sobre a venda das cotas do Fundo Infinity; 6) Análise do parecer técnico da 

AGC da Infinity de 17/01/2019; 7) Análise e discussão dos Fundos sugeridos Bradesco 

Alocação Dinâmica e Caixa Brasil Gestão Estratégica; 8) Outros assuntos de interesse 

do Comitê. Seguindo a pauta da reunião, foi lida a ata da reunião ordinária do comitê de 

investimentos datada de 18/12/2018, onde sem emendas, foi devidamente aprovada por 

unanimidade pelos membros do Comitê. Em continuidade, abrindo um parêntese frente 

à pauta da respectiva reunião, foi abordado pelo Superintendente Frederico sobre a 

rentabilidade do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL, 

informando a todos os membros que o acumulado do ano de 2018, é de R$ 

3.192.660,38. E como todos os membros já esperavam, e até mesmo devido ao mercado 

financeiro nesse ano de 2018, não atingimos a meta atuarial. Considerando o mês de 

maio de 2018, bem como a greve dos caminhoneiros que acabou por desabastecer a 

economia nacional acabou corroborando para a rentabilidade negativa. Todavia, cumpre 

esclarecer que nos meses seguintes no ano de 2018, houve uma considerável 

recuperação em nossa rentabilidade. Todos os membros do Comitê de Investimentos 

decidiram de comum acordo solicitar junto à empresa Crédito e Mercado uma análise 

pormenorizada da Carteira do Impral para próxima reunião que realizar-se-á no mês de 

fevereiro de 2019, onde oportunamente, os membros do Comitê de Investimentos 

analisarão de forma séria e com responsabilidade todos os investimentos do Instituto de 

Previdência Municipal de Altinópolis. Em sequência ao constante da pauta da reunião, 

em relação às vendas das cotas do Fundo CARE 11, o Instituto de Previdência 

Municipal de Altinópolis – Impral, no dia 19/12/2018, conseguiu efetivar a venda de 

10.000 (dez mil) cotaspelo valor de R$ 1,75 cada cota e no dia 20/12/2018 foram 



vendidas mais 20.000 (vinte mil) cotas a R$ 1,75, sendo contabilizado com as vendas da 

CARE 11 até o mês de Dezembro de 2018, o valor de R$ 74.841,77 (setenta e quatro  

mil, oitocentos e e quarenta e um reais e setenta e sete centavos). Posteriormente, nos 

dias 27/12/2018, o Instituto conseguiu vender mais 20.000 (vinte mil) cotas á R$ 1,75 

cada cota, perfazendo um montante líquido de R$ 34.788,69 (trinta e quatro mil, 

setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Na data de 28/12/2018 

foram vendidas 60.000 (sessenta mil cotas), sendo 20.000 (vinte mil) cotas pelo valor de 

R$ 1,80 cada e 40.000 (quarenta mil) cotas pelo valor de R$ 1,82 cada cota, perfazendo 

um montante líquido de R$ 108.196,27 (cento e oito mil, cento e noventa e seis reais e 

vinte e sete centavos), onde todas essas vendas foram aprovadas pelos membros do 

comitê de investimentos. Essas 60.000 (sessenta mil) últimas cotas vendidas, estão sendo 

contabilizadas no mês de janeiro de 2019, em virtude da data que foram vendidas e das 

férias do final do ano, onde as operações da Corretora Planner reiniciaram na data de 

02/01/2019. Sobre o aporte de resíduo de repasse da Prefeitura Municipal de 

Altinópolis, Câmara Municipal e parte do valor apurado pela venda de Cotas da CARE 

11, para o mês de janeiro de 2019, apurou-se o valor para aporte em R$ 725.000,00 

(setecentos e vinte e cinco mil reais), onde os membros do Comitê de Investimentos, 

após análise criteriosa da Carteira de Investimentos do Instituto, decidiu de forma 

unânime aportar no Fundo IDKA-2A do Banco do Brasil. No tocante ao item análise 

sobre a venda das cotas do Fundo Infinity, apurou-se que na ocasião da reunião do 

Comitê de Investimentos em janeiro de 2019, o saldo era de R$ 2.724.282,81 (dois 

milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um 

centavos). Por decisão do Comitê de Investimentos, nesta reunião do dia 15/01/2019, 

na próxima reunião a ser agendada no mês de fevereiro de 2019, data esta ainda não 

definida, será finalizada a questão do resgate do Fundo Infinity e dado destino dos 

valores apurados para outros fundos que serão analisados anteriormente ao aporte. Em 

relação à Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Infinity, consoante Parecer Técnico 

emitido pela empresa Crédito e Mercado, trata-se de uma Assembleia para eleger o 

substituto da BRB DTVM para exercer as atividades de administração, custódia e 

controladoria do Fundo, sendo o interessado o Banco Santander (Brasil) S/A – CNPJ n. 

º 90.400.888/0001-42, bem como de aprovar a nova versão do regulamento do Fundo 

para contemplar, as informações e dados cadastrais dos novos prestadores de serviços. 

Desta forma, após a análise do parecer da empresa Crédito e Mercado, pelo Comitê de 

Investimento, tendo em vista apenas uma proposta adequada e enquadrada aos RPPS 



até o presente momento, a aceitação do parecer técnico foi no sentido de aprovar a 

pauta para eleger o Banco Santander (Brasil) S/A. Ainda o Comitê de Investimentos do 

Impral, teve o mesmo entendimento do Parecer Técnico da empresa Crédito e Mercado 

no sentido de reprovar a manutenção do fechamento do Fundo. Posteriormente será 

dado aos especialistas da empresa Crédito e Mercado, procuração com firma 

reconhecida e documentos para que os mesmos representem os interesses do Instituto 

junto à Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2019 às 15 

horas. Quanto à análise dos fundos Bradesco Alocação Dinâmica e Caixa Brasil Gestão 

Estratégica, o Comitê assim decidiu aguardar o mês de fevereiro de 2019, para então na 

reunião ordinária, decidir sobre os aportes nos mesmos, podendo ser os valores 

aportados, oriundos do Fundo Infinity que o Comitê já vem conversando. Em relação 

ao item outros assuntos de interesse do Comitê de Investimentos, foi levantada pela 

Gestora de Recursos Lívia Cristina Pereira que há 02 (dois) fundos que estão próximos 

de se desenquadrarem, quais sejam, Caixa Brasil IDKA-2A (17,94% de 20%)e Caixa 

Brasil IRFM-1 (19,28 %). Assim, diante do alerta desses dois fundos, o Comitê na 

reunião do mês de fevereiro de 2019 a ser designada a data, irá fazer movimentação para 

não deixar o fundo desenquadrado. Ainda nesse item, lembrou o Superintende 

Frederico que do Fundo Caixa Bravo FII existe um saldo a ser resgatado no valor de R$ 

2.632,00 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais), sugerindo o membro do Comitê 

Guilherme Cadurim que o referido valor seja aplicado no Fundo IDKA-2Ada Caixa. 

Nada mais havendo para tratar eu (Frederico Resende Mango) digitei e vai por mim e 

pelos demais membros do Comitê de Investimentos assinada.  
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