Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência
Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada na data de 11/10/2019 às
08h30min na sede do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, onde se
reuniram os conselheiros: Débora Botelho Alvarez, Lívia Cristina Pereira, o
Presidente do Comitê Guilherme Cadurim Garcia e o Superintendente Frederico
Resende Mango. Pauta da Reunião ordinária do Comitê de Investimentos de
11/10/2019: 1) Leitura da Ata da Reunião ordinária de 11/09/2019; 2) Análise da
Carteira de Investimentos do Impral no mês de setembro de 2019 (enquadramento dos
fundos e possíveis aplicações em fundos de mais longo prazo); 3) análise do informativo
(Folder) da Carteira sugerida para o RPPS do município de Altinópolis/SP do Banco do
Brasil – referência setembro de 2019; 4) reanálise do fundo da Caixa Econômica Federal
(FIC FIA Brasil Ações Livres); 5) Análise sobre aporte do Resíduo de Repasse
(Prefeitura e Câmara Municipal) – mês de outubro de 2019; 6) análise do relatório do
TCE/SP referente a apontamentos sobre o Comitê de Investimentos; 7) Análise e
discussão sobre a nova Política de Investimentos para o ano de 2020; 8) Outros
assuntos de interesse do Comitê de Investimentos. O Superintendente Frederico deu
início a reunião agradecendo a presença de todos presentes. Dando início à reunião e ao
primeiro item da pauta, passou a leitura da ata da reunião anterior (11/09/2019), sendo
a mesma aprovada por todos os membros do Comitê presentes, sem qualquer tipo de
ressalva. Seguindo a pauta da reunião, no item 2), em nossa carteira de investimentos
tivemos um acumulado até o mês de setembro de 2019 no valor de R$ 4.785.632,70,
sendo certo que alcançamos um retorno num percentual de 1,37%, perfazendo o valor
para o mês de setembro de 2019 em R$ 895.562,88, enquanto que a meta para o mesmo
período ficou em 0,45%. Se comparado ao período de janeiro à setembro de 2019, foi o
mês de maior rentabilidade no ano, todavia o Comitê de Investimentos do Impral
reconhece que tal rentabilidade é temporária, frente à queda da taxa Selic e previsão de
mais queda nos meses futuros, onde haverá necessidade do Instituto de Previdência
Municipal de Altinópolis – IMPRAL a se valer de aportes em fundos de renda variável
para conseguir continuar batendo a meta. Para o mês de setembro de 2019, informa o
Superintendente a todos os membros do Comitê que nossos investimentos atingiram
um percentual de 7,77%, enquanto que a meta (IPCA+6%a.a), ficou no patamar de
7,07%, onde demonstra que cumprimos com nossos objetivos no mês de setembro de
2019. Num quadro comparativo entre o mês anterior e o mês de setembro de 2019, os
membros do Comitê de Investimentos observaram que no mês anterior houve uma

queda de 0,27%, todavia em compensação ao mês de setembro de 2019, houve uma alta
no acumulado do ano de 0,69%. Acrescentou o Presidente do Comitê de Investimentos
Guilherme Cadurim que para os próximos 03 (três) meses finais, existe uma estimativa
de retorno em 0,55%, ou seja, de outubro a dezembro de 2019, para que possamos bater
a meta para o ano de 2019. No tocante à rentabilidade dos fundos de renda fixa, em
termos percentuais, o fundo que mais rendeu foi o fundo Caixa Novo Brasil FIC Renda
Fixa Referenciado IMA-B LP com rentabilidade de 2,85%, seguindo o fundo Caixa
Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa com rentabilidade de 2,12%. Demais fundos de
renda fixa tiveram uma rentabilidade que variaram de 1,72% (Caixa Brasil IMA-B5
Títulos Públicos FI Renda Fixa LP) a 0,20% (Santos Credit Yield FI Renda Fixa Crédito
Privado). Dentre os fundos de renda variável, o fundo que obteve maior rentabilidade
foi o fundo Itaú Dunamis FIC Ações, com um retorno de 3,42%, totalizando em
valores (R$ 20.638,67), seguindo os fundos Bradesco Dividendos FI Ações
(rentabilidade de 2,78%), BB Consumo FIC Ações (rentabilidade de 2,51%), fundo
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII-MFII11 (rentabilidade de 2,22%). Demais
fundos de renda variável, obtiveram rentabilidade que variou entre 1,51% (Caixa
Alocação Macro FIC Multimercado LP e 1,05% (Caixa Valor Dividendos RPPS FIC
Ações). No tocante ao fundo Brazilian Graveyard And Death Care Services FII – Care
11, o mesmo fechou o mês de setembro de 2019 com rentabilidade negativa de 1,92%.).
Ainda com relação aos fundos de renda fixa, o Superintendente Frederico apresentou
aos membros do Comitê de Investimentos, um folder do Banco do Brasil, com carteira
sugerida especificamente para o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis,
encaminhada pelo Gerente de Governos Daniel, referente ao mês de setembro de 2019,
onde demonstra o detalhamento da carteira do Instituto dentro da instituição bancária,
os fundos em destaque e suas condições comerciais, a sugestão de fundos que se
enquadram dentro do cenário econômico em que estamos vivendo e o detalhamento do
perfil do Instituto como investidor conservador. Os membros do Comitê de
Investimentos analisaram o folder, todavia de forma unânime decidiram aguardar um
outro momento para pensar naqueles aportes. Quanto ao próximo item da pauta, os
membros do Comitê de Investimentos analisaram o Fundo de renda variável Caixa
Brasil Ações Livres (enquadramento no Art. 8º, II da Resol. CMN 3.922/10), tendo
como característica de superação ao Ibovespa, com foco à geração de valor aos cotistas
no médio e longo prazo. Tem como cota de resgate D+13/D+15 e aplicação
D+0/D+1, com taxa de administração de 2,00% a.a. Submetido à análise da Assessoria

de mercado financeiro, a mesma informou que o Instituto ainda não possui
investimentos nesse fundo, todavia sugeriu aportes nesse fundo com recomendação à
exposição nesse tipo de seguimento de renda variável, pois tais aportes são importantes
a fim de mitigar o risco da carteira e auxiliar na obtenção de retornos para o
cumprimento da meta atuarial. A assessoria de mercado financeiro, recomendou ao
instituto que os recursos sejam resgatados do segmento de curto prazo. Nesse sentido,
os membros do Comitê de Investimentos, após analisarem criteriosamente o fundo,
seus riscos, liquidez e confiabilidade decidiu se forma unânime aportar o valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) para este fundo (Caixa Brasil Ações Livres), sendo
resgatado do fundo de curto prazo o fundo Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa. Tal
aporte foi decidido pelos membros do Comitê de forma a “sentir o fundo”, aportando
assim valor baixo e de forma prudente. Ainda dentro dos fundos da Caixa Econômica
Federal, o Comitê de Investimentos decidiu de forma unânime aportar o valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para o fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI
Renda Fixa, sendo resgatado também do fundo Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa,
encurtando assim a exposição de fundos de curto prazo, para aumentar a exposição em
gestão duration. Outro aporte decidido de forma unânime pelo Comitê de
Investimentos do Impral foi o aporte de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) para o
novo fundo Bradesco Selection – CNPJ n.º 03.660.879/0001-96, sendo resgatado do
fundo Bradesco Federal Extra FI Referenciado DI. Também trata-se de um aporte
em que o Instituto de forma unânime entendeu que há a necessidade de encurtarmos os
fundos de curto prazo e aportarmos em fundos de renda variável, em vista da queda da
taxa Selic. Próximo item da pauta, no tocante ao aporte do resíduo de repasse Prefeitura
e Câmara Municipal de Altinópolis, após verificarmos o saldo em conta corrente do
Instituto e o valor da folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2019, o
Comitê ao analisar os fundos com melhor rentabilidade frente ao cenário econômico
atual, decidiu aportar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), no fundo
BB IMA-B 5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP. Ainda com relação à aportes, a
gerente da Caixa Econômica Federal informou o Instituto que existe um saldo na conta
corrente do Instituto no valor de R$ 4.002,50 (quatro mil e dois reais e cinquenta
centavos). Nesta reunião, os membros do Comitê em análise dos fundos e de acordo
com o cenário econômico atual, decidiram de forma unânime aportar tal valor no fundo
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa. Com relação à
análise do Relatório do TCE/SP referente aos apontamentos sobre o Comitê de

Investimentos, o Superintendente Frederico informou a todos os membros do Comitê
os seguintes apontamentos: 1) que a legislação referente ao Comitê não estabelece forma
de escolha de seus membros (eleitos ou designados), levando a adoção de critério de
designação dos membros pelo Prefeito, bem como prevê a representatividade em sua
composição; 2) ausência de acessibilidade às informações relativas aos processos de
investimento e desinvestimento do Instituto, constando o último exercício de 2017; 3)
ausência de elaboração dos relatórios trimestrais detalhados da gestão dos recursos
financeiros e sua apreciação pelo Conselho Administrativo; 4) não constar nas atas do
Comitê a análise de adesão dos Investimentos à Política de Investimento traçada para
2018; 5) aderência parcial em 2018 dos investimentos frente à Política de Investimentos
traçada; 6) movimentação dos fundos realizadas pelo Superintendente e Contadora,
contrariando a Lei 1267/2002 que estabelece que a movimentação dos fundos é de
responsabilidade do Superintendente em conjunto com a Diretora Executiva; 7) Atas do
Comitê extremamente resumidas, impossibilitando atestar a análise realizada pelo
Comitê para aportar recursos em novo fundo ou de fundo para fundo. Explicou o
Superintendente a todos os membros do Comitê que referidos apontamentos, alguns já
foram sanados, outros serão justificados oportunamente em manifestação junto ao
TCE/SP. Por derradeiro, quanto ao próximo item da pauta, no que tange a análise e
discussão da Política de Investimentos para o ano de 2020, a mesma será discutida no
mês de novembro de 2019 pelos membros do Comitê de Investimentos e após, passar
pelo crivo do Conselho Administrativo do Impral para apreciação e homologação. No
último item da pauta não houve mais assuntos levantados a serem discutido. Nada mais
para tratar encerrou esta reunião e esta ATA foi lavrada por mim, Frederico Resende
Mango – Superintendente que iráa assinada por todos os membros do Comitê
presentes:
Frederico Resende Mango
Guilherme Cadurim Garcia
Lívia Cristina Pereira

