Ata da 6ª (sexta) reunião ordinária de 2019 do Comitê de Investimentos do Instituto de
Previdência Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada na data de 12/06/2019 às
08h30 nove horas na sede do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, onde
se reuniram os conselheiros: Débora Botelho Alvarez, Lívia Cristina Pereira,
Guilherme Cadurim Garcia 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 ordinária de
15/05/2019; 2) Análise da Carteira de Investimentos do Impral do mês de junho de 2019 e os
enquadramentos dos Fundos e possíveis aplicações em fundos de mais longo prazo; 3) Análise
das Lâminas dos Fundos referente ao Banco Itaú (Itaí Institucional Alocação Dinâmica II RF
FIC FI e Itaú Dunamis FIC); 4) Análise sobre o aporte do resíduo repasse (Prefeitura e
Câmara Municipal - mês de junho de 2019); 5) Análise do fundo CARE 11 e suas
rentabilidades; 6) Outros assuntos de interesse do Comitê de Investimentos. (Análise do
Fundo BB IRFM-1+ FI Renda Fixa Previdenciário). Dando início à pauta da reunião, foi lida
a ata da reunião ordinária do comitê de investimentos datada de 15/05/2019, onde sem
emendas, foi devidamente aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê de
Investimentos. Passando para o item seguinte da pauta, foi analisada a Carteira de
Investimentos do Impral para o mês de junho de 2019. Os membros do Comitê de
Investimentos do Instituto observaram que os rendimentos acumulados até o final do mês de
maio de 2019, adentrando no mês de junho de 2019, foi de R$ 2.420.287,38. Até o mês de
maio de 2019, ressaltou o membro do Comitê Guilherme Cadurim Garcia que os meses que
foram batidas as metas foram em janeiro e maio de 2019. Nos demais meses, embora não
conseguimos atingir a meta, ficamos bem próximos de atingir, tendo uma diferença para se
chegar na meta de apenas um percentual de 0,76%. Considerando os Ativos de renda fixa, ao
ser analisados pelo Comitê de Investimentos, constatou-se que a rentabilidade para o mês de
maio de 2019 foi de R$ 573.933,69, perfazendo um retorno no percentual de 0,94%. Ao
analisar individualmente cada Ativo de Renda Fixa, o membro do Comitê Lívia Cristina
Pereira observou que em termos percentuais, os ativos que obtiveram maior percentual foram:
Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP (3,20%), Caixa Brasil Gestão
Estratégica FI Renda Fixa (2,72%), BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa
Previdenciário (1,79%), Bradesco Alocação Dinâmica Fic Renda Fixa (1,76%), BB IMA-B5
Fic Renda Fixa Previdenciário LP e Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa
(1,37%), AR Bank Imobiliários FIDC Sênior (1,26%), e Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos

Públicos FI Renda Fixa LP (1,06%). Demais ativos de renda fixa, obtiveram rentabilidade
num percentual que variou de 0,95% a 0,21%, todavia fechando nossa rentabilidade de forma
positiva. No tocante a questão de desenquadramento de Fundos, constatamos que o Fundo
Santos Credit Yield FI Renda Fixa Crédito Privado possui desenquadramento em 0,01%,
todavia trata-se de um fundo que se encontra em Liquidação Judicial, não podendo ser
remanejado por enquanto. Sua rentabilidade para o mês de maio de 2019 foi negativa em R$
1.166,24, equivalendo a um percentual de 15,30%. Em termos de Ativos de renda variável,
para o mês de maio de 2019, tivemos uma rentabilidade positiva, perfazendo um montante de
R$ 18.917,63. O Superintendente Frederico informou a todos que dentre os fundos de renda
variável, os que mais rentabilizaram nesse mês de maio de 2019, em termos percentuais foram:
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII MFII11 (2,27%) e Santander Ibovespa Ativo
Institucional FI Ações (1,10%). Demais ativos de renda variável fecharam o mês de maio de
2019 com variação positiva entre 0,95% a 0,10%, com exceção do Ativo Brazillian Graveyard
and Death Care Services FII, que fechou negativo em 3,25%. Com relação aos ativos de renda
variável, o membro do Comitê de Investimentos Lívia Cristina Pereira, ressaltou que o Ativo
Santander Ibovespa Ativo Institucional FI Ações está fora da Política de Investimentos
estabelecida para o ano de 2019, onde o Comitê de Investimentos, de forma unânime pelos
presentes, decidiu resgatar o valor desse ativo na sua totalidade, sendo aplicado no novo ativo
de renda variável, qual seja, Itaú Dunamis FIC Ações, devidamente credenciado junto ao
Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL.

Finalizando a análise da

Carteira de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, o Comitê de
Investimentos conclui, por sugestão do membro Lívia Cristina Pereira que estamos muito
concentrados em CDI, onde há baixo retorno, estando nossa carteira, extremamente
conservadora. Assim, a mesma sugeriu que realizássemos aportes para fundos mais longos,
devido ao aquecimento da economia, o que acaba por propiciar tais aportes. Nesse sentido o
Superintendente do Instituto Frederico, após a análise pela empresa de assessoria financeira,
sugeriu aos membros do Comitê, dois ativos de renda fixa (Itaú Institucional Alocação
Dinâmica FIC Renda Fixa e Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP) e um ativo de
renda variável (Itaú Dunamis Fic Ações). Seguindo a pauta da reunião ordinária, com relação a
análise dos fundos sugeridos pelo Superintendente, foi analisada a lâmina de cada fundo, ou
seja, as características de cada fundo, taxas, evolução (PL e Cotistas), informações
operacionais, histórico, performance de cada fundo. Após os respectivos credenciamentos dos
ativos em questão, com a consequente abertura de conta junto ao Banco Itaú, o Comitê de

Investimentos do Instituto decidiu de forma unânime aportar nesses fundos, ficando assim
dispostos: do Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa sairá o valor de R$ 2.500.000,00 para o Caixa
Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa; do Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP
sairá o valor de R$ 2.500.000,00 para o Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP; do BB
Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário saíra o valor de R$ 1.000.000,00 para o
Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa; do Santander Ibovespa sairá o valor de
R$ 566.151,80 para o Itaú Dunamis FIC Ações. Seguindo a pauta da reunião, com relação ao
resíduo de repasse (Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Altinópolis), o Comitê de
Investimentos de forma unânime, após analisar o momento econômico do país e as tendências
do mercado financeiro, decidiram aportar o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no
Ativo BB IMA-B 5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP, considerando o saldo existente em
conta corrente no valor de R$ 383.447,21 e a folha de pagamento estimada em R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais). Em relação ao item seguinte da pauta, analisando o Fundo
Care 11, constatamos que sua rentabilidade vem fechando de forma negativa nos meses
anteriores e gostaríamos de explicações do Gestor do Fundo. O Superintendente em conversa
com Sr. Francisco, representante da Zion Invest, administrador desse fundo tinha solicitado
sua visita para esta reunião onde o mesmo nos informou que não conseguiria fazer esta visita.
Assim, o Superintendente solicitou que gostaria de visitar os empreendimentos desse fundo,
bem como uma reunião pessoal para que o administrador explicasse melhor as baixas
rentabilidades do fundo, ficando aguardando uma confirmação da Zion Invest. No tocante ao
último item da pauta, em outros assuntos de interesse do Instituto, solicitamos uma análise do
Fundo BB IRF-M1+ FI Renda Fixa Previdenciário, fundo este informado pelo Gerente de
Governos do Banco do Brasil que fez uma visita ao Impral no mês de maio de 2019, trazendo
essa novidade. Todavia, após a vinda da análise do referido fundo, o Comitê de Investimento
decidiu de forma unânime não aportar nesse fundo, por enquanto. Outro assunto a ser
decidido neste tópico é a respeito do saldo bancário existente na conta corrente da Caixa
Econômica Federal – Agência de Altinópolis, no valor de R$ 7.056,21 (sete mil, e cinquenta e
seis reais e vinte e um centavos). Tal valor é em virtude do encerramento de 02 (duas) contas
que estavam paradas na Caixa Econômica Federal de Batatais em nome do Instituto que
migraram para Altinópolis e se juntaram com o remanescente dessa conta. Assim, o Comitê de
Investimentos do Impral decidiu de forma unânime entre seus membros e, analisando a
tendência do mercado financeiro em aportar referido valor no Ativo Caixa Brasil Gestão

Estratégica FI Renda Fixa. Nada mais para tratar encerrou se esta reunião e esta ATA ira
assinada por mim Débora Botelho Alvarez e todos do Comitê presentes:
Frederico Resende Mango

Lívia Cristina Pereira

Guilherme Cadurim Garcia

Débora Botelho Alvarez

