Ata da 5ª (quinta) reunião ordinária de 2019 do Comitê de Investimentos do
Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada na data
de 15/05/2019 às 09h00 nove horas na sede do Instituto de Previdência
Municipal de Altinópolis, onde se reuniram os conselheiros: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 ordinária de 16/04/2019; 2) Análise da Carteira de Investimentos do Impral do
mês de abril de 2019 e os enquadramentos dos Fundos; 3) Análisesobre o aporte do
resíduo repasse (Prefeitura e Câmara Municipal - mês de maio de 2019); 4) Análise do
fundo CARE 11 e suas rentabilidades; 5) Outros assuntos de interesse do comitê de
investimentos. Pedido de analise do Fundo BB IRF- M1+FI RF Previdenciário, Análise
da cotação do Fundo Mérito. Dando início à pauta da reunião, foi lida a ata da reunião
ordinária do comitê de investimentos datada de 16/04/2019, 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 maio de 2019. Considerando os Ativos de renda fixa, ao ser
analisados pelo Comitê de Investimentos, constatou-se que a rentabilidade para o mês
de abril de 2019 foi de R$ 468.110,02, perfazendo um retorno no percentual de 0,77%.
Em termos de saldo individual, a ConselheiraLívia Cristina Pereira observou que o
fundo Caixa Novo Brasil FIC renda Fixa Referenciado IMA-B LP tem aporte em nossa
carteira abaixo da Política de Investimentos estabelecida para 2019, onde o saldo atual
perfaz um montante de R$ 198.631,83. Todavia, acrescentou o membro do Comitê
Lívia que a rentabilidade desse fundo em termos percentuais atingiu o patamar de 1,48%
no mês de abril, tendo um bom retorno e pouca concentração. A Conselheira Lívia
Cristina Pereira acrescentou que referido fundo teve uma cota diária com boa
rentabilidade, fechando no dia 15/05/2019 com uma rentabilidade de 1,007%. O
Superintendente do Impral informou a todos do Comitê de Investimentos que para esse
mês de abril de 2019, alguns fundos atingiram a meta estabelecida na Política de
Investimento para 2019, quais sejam, Caixa Novo Brasil FIC renda Fixa Referenciado
IMA-B LP (1,48%); BB IDKA-2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário
(1,10%); Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa (1,09%); BB IMA-B5 FIC
Renda Fixa Previdenciário LP (1,09%); Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda
Fixa LP (1,08%) e Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa

LP(1,07%). Demais fundos, foram analisados pelos membros do Comitê, onde tiveram
uma rentabilidade que variou de 0,82% a 0,50%, ou seja, dentro de uma mesma média
sem maiores rentabilidades. 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 abril de 2019 foi negativa em R$ 75,65, equivalendo a um percentual de 0,98%.
Em termos de renda variável, para o mês de abril de 2019, tivemos uma rentabilidade
positiva, perfazendo um montante de R$ 20.214,48. O Superintendente Frederico
informou a todos que dentre os fundos de renda variável, os que mais rentabilizaram
nesse mês de abril de 2019, em termos percentuais foram: BB Consumo FIC Ações
(8,39%); Brazilian Graveyard and Death Care Services FII (4,05%) e Caixa Valor
Dividendos RPPS FIC Ações (2.14%). Demais fundos de renda variável fecharam o
mês de abril com baixa rentabilidade, sendo que dois fundos fecharam com
rentabilidade negativa, devido à volatilidade, característica desse segmento, quais sejam:
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I F II (-0,90%) e Caixa Rio Bravo Fundo de
Fundos FII (-6,79%). Finalizando a análise da Carteira de Investimentos do Instituto de
Previdência Municipal de Altinópolis, o Comitê de Investimentos conclui que a
rentabilidade total para o mês de abril de 2019 ficou no patamar de R$ 488.324,50,
perfazendo um percentual de 0,78%, ou seja, abaixo da meta estabelecida na Política de
Investimentos que ficou no patamar de 1,06%. Pelo membro do Comitê Lívia Cristina
Pereira, sugeriu a todos do Comitê de Investimentos que solicitássemos uma análise da
Carteira e que para a reunião do mês de junho, colocássemos em pauta a viabilidade de
se aportar em fundos um pouco mais longos, tirando de fundos com características de
CDI (curto e conservador), com intuito de obter uma rentabilidade um poucomaior a
ponto de chegar na Meta estabelecida ou bem próximo, o que todos concordaram.
Seguindo a pauta da reunião ordinária, com relação ao aporte de resíduo de repasse da
Prefeitura e Câmara Municipal de Altinópolis, considerando que a folha de pagamento
do Impral para o mês de maio ficou estimado em aproximadamente R$ 250.000,00, o
Comitê decidiu aportar o resíduo de R$ 120.000,00 no Fundo de Renda Fixa Caixa
Novo Brasil FIC Renda Fixa IMA-B, haja vista que após minuciosa análise do Comitê
de Investimentos, esse fundo possui aporte abaixo do estabelecido na Política de
Investimentos para o ano de 2019, tendo um bom retorno tanto no fechamento do mês
(1,48%) como na cota diária (1,007%) e sendo um fundo com pouca concentração de

valores nele aplicados. 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 nesse 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 deixar essa discussão para o próximo mês de junho de 2019,
onde teremos melhores condições de analisar tal fundo. Quanto a análise da cotação do
fundo Mérito, solicitamos informações sobre o mesmo via e-mail ao Alexandre
Despontin na data de 23/04/2019, onde o mesmo nos retornou enviando um resumo
do valor do fechamento da cota negociada na B3 dos últimos meses. O Comitê de
Investimentos do Impral ao analisar referida planilha, constatou que do mês de janeiro
´de 2019 para cá, o fundo teve uma valorização considerável, subindo o valor da cota de
R$ 91,58 para o valor de R$ 109,75 em 24 de abril de 2019. No fechamento do mês de
abril de 2019, houve uma estabilização no valor das cotas por conta de turbulências na
economia do país e da expectativa da reforma da previdência. Assim, o Comitê de
Investimentos do Impral analisou referido fundo sob a seguinte ótica: aplicamos nesse
fundo o valor de R$ 800.000,00. Atualmente estamos com um saldo de R$ 846.120,00,
onde também já foi levantado pelo Instituto até dezembro de 2018, o valor de R$
186.607,42 a título de distribuição de rendimentos. Nada mais para tratar encerrou se
esta reunião e esta ATA ira assinada por mim Debora Botelho Alvarez e todos do
Comitê presentes:
Frederico Resende Mango
Débora Botelho Alvarez
Lívia Cristina Pereira

