
Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência 

Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada na data de 24/07/2019 às 

14h00min na sede do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, onde se 

reuniram os conselheiros: Débora Botelho Alvarez, Lívia Cristina Pereira, 

Guilherme Cadurim Garcia, Miriã Rosa da Silva Pires e o Superintendente 

Frederico Resende Mango. Pauta da Reunião ordinária do Comitê de Investimentos 

de 24/07/2019: 1) Leitura da Ata da Reunião ordinária de 12/06/2019; 2) Análise da 

Carteira de Investimentos do Impral no mês de junho de 2019 (enquadramento dos 

fundos e possíveis aplicações em fundos de mais longo prazo); 3) Análise sobre as 

primeiras rentabilidades dos Fundos referente ao Banco Itaú (Itaú Institucional 

Alocação Dinâmica II RF FICFIO e Itaú Ações Dunamis FIC) e do Banco Caixa 

Econômica Federal (Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP); 4) Análise sobre 

aporte do Resíduo de Repasse (Prefeitura e Câmara Municipal) – mês de Julho de 2019; 

5) aprovação do Credenciamento da Zion Gestão de Recursos Ltda.; 6) Análise do 

Fundo Care 11 e suas rentabilidades; 7) Outros assuntos de interesse do Comitê de 

Investimentos. Superintendente 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 (12/06/2019), 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 no valor de R$ 

3.241.829,66, até o mês de junho se 2019, sendo certo que alcançamos um retorno num 

percentual de 1,28%, enquanto que a meta para o mesmo período ficou em 0,45%. 

Dessa forma, analisando pelo lado da Meta, conseguimos atingir a meta até o mês de 

junho, onde nossos investimentos ficaram no percentual de 5,28% e a Política de 

Investimentos (IPCA+6%aa) ficou no percentual de 5,18%. O membro do Comitê de 

Investimentos Guilherme Cadurim, ressaltou que existe uma prévia de percentual para o 

mês de julho de 2019, no patamar de 0,67% e que se assim continuar, atingiremos 

também nossa meta no mês de julho de 2019, pois as rentabilidades dos fundos estão 

bem atrativas positivamente. Com relação aos fundos de renda fixa, primeiramente 

observou o membro Guilherme Cadurim que em 02 (dois) fundos estamos bem 

concentrados, qual seja: Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa e 

Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa com respectivamente R$ 

9.413.132,02 e R$ 9.998.102,41. O Superintendente pediu a palavra e explicou que tal 

,concentração foi em virtude da instabilidade econômica ocorrida no ano de 2018, que 



obrigou o Instituto a resgatar os fundos de longo prazo e aportar em fundos de curto 

prazo como CDI, IRF-M1 e IDKA-2A, preocupando sempre para não desenquadrar, 

saindo fora da política de investimentos estabelecida. Com relação aos retornos em 

termos percentuais nos fundos de renda fixa, o Superintendente Frederico, informou a 

todos os membros do Comitê presentes que o fundo mais rentável foi o Caixa Novo 

Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP com o percentual no mês de junho de 

3,68%, seguindo o Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, com 2,21% de 

rentabilidade, Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, com 2,10% de 

rentabilidade, BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário com 

1,93% de rentabilidade, Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa 

Previdenciário, com 1,70% de rentabilidade e o BB IMA-B5 FIC Renda Fixa 

Previdenciário LP com 1,68% de rentabilidade. Outros fundos de renda fixa, atingiram 

rentabilidade que variaram de 1,22% a 0,30%, todavia obtivemos uma rentabilidade em 

termos de renda fica no valor de R$ 626.261,51 para o mês de junho de 2019. Em se 

tratando de Renda Variável, o Superintendente informou a todos os membros do 

Comitê de Investimentos presentes que tivemos um acumulado no percentual de R$ 

195.280,77. Dentre os fundos de renda variável mais rentáveis para o mês de junho, 

asseverou o membro do Instituto Lívia, destaca esse mês o Fundo Brazilian Graveyard 

and Death  Care Services II – Care 11, com uma rentabilidade de 20,13%, seguindo o 

fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII MF II11, com 7,64%, o fundo Caixa 

Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com 5,82%, o Fundo Bradesco Dividendos FI 

Ações, com 3,81%, o Fundo BB Consumo FIC Ações, com 3,69%, o Fundo Santander 

IBOVESPA Ativo Institucional FI Ações, com 2,83%, Fundo Caixa Alocação Macro 

FIC Multimercado LP, com 1,40%, fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII-

CXRI11, 1,18% e por derradeiro, o fundo Itaú Dunamis FIC Ações que ainda não ficou 

demonstrada sua rentabilidade na plataforma Siru, pelo fato de ser uma aplicação 

recente. Acrescentou o Superintendente que no mês de junho de 2019, os fundos de 

renda variável tiveram boa rentabilidade o que cooperou para alavancar no geral a 

rentabilidade do Instituto, para o cumprimento da meta.  Seguindo a pauta da reunião, 

no item 3), referente às primeiras rentabilidades dos Fundos atrelados ao Banco Itaú e à 

Caixa Econômica Federal, informou o Superintendente a todos os membros do Comitê 

de Investimentos que suas rentabilidade foram o seguinte: Itaú Dunamis FIC Ações, 

teve um percentual de rentabilidade em 4,19%, sendo analisada a parcial do mês de 

Julho de 2019, com o valor de aproximado de R$ 23.700,00; o fundo Itaú Institucional 



Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa, teve um percentual de rentabilidade de 0,76%, 

perfazendo um montante de aproximadamente R$ 7.580,87, analisando também a prévia 

de julho de 2019; o fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP, teve uma 

rentabilidade em termos percentuais de 1,40%, perfazendo um montante de 

aproximadamente R$ 35.007,00. Na sequência da pauta, passando para o item 4 da 

mesma, temos que foi estimada a folha de pagamento para o mês de julho mais despesas 

em R$ 270.000,00. Assim, considerando que o saldo disponível em conta corrente do 

Instituto é de R$ 394.966,25, o Comitê de Investimentos do Impral por unanimidade de 

seus membros, decidiram aportar o valor de R$ 110.000,00 no fundo BB IMA-B5 Fic 

Renda Fixa Previdenciário LP. Item 5 da pauta, o Comitê de Investimentos do Instituto 

aprovou o Credenciamento do Gestor Zion Gestão de Recursos Ltda – CNPJ n.º 

97.543.940/0001-69, com sede na Avenida Horácio Lafer, Conjunto 21, Sala Z, n.º 160, 

na cidade de São Paulo/Capital, CEP: 04.538-080, com a ressalva de que a Gestora 

deverá apresentar novo atestado de regularidade fiscal municipal que está vencido desde 

o dia 16/07/2019. Referida gestora, possui um patrimônio sob Gestão a nível Nacional 

e Global de R$ 796.000.000,00, bem como de RPPS de 82.000.000,00. Tem como 

aspecto legal a atividade de administrador de Carteiras de Valores Mobiliários, conforme 

Ato Declaratório n. º 12.007 de 03/11/2011 expedido pela CVM. Possui Atestado de 

Regularidade Previdenciária com vencimento em 12/12/2019 e Atestados de 

Regularidade Fiscal: municipal (vencimento 16/07/2019); Estadual (vencimento em 

20/11/2019) e Federal (vencimento em 10/12/2019). No item 6 da pauta, ao analisar as 

rentabilidades do fundo CARE 11, decidiu de forma unânime aguardar a melhora do 

valor das cotas para colocar à venda, haja vista que no momento as cotas estão sendo 

negociadas em bolsa pelo preço de R$ 1,39 a cota. Por fim no tocante ao item 07 da 

pauta em outros assuntos de interesse do Impral, por solicitação do membro Guilherme 

Cadurim, o Comitê por unanimidade decidiu encerrar a conta corrente no Banco 

Santander, qual seja, Agência 0271, conta 45-000099-3, bem como solicitar os extratos 

referente ao período de janeiro a abril de 2019, onde o Superintendente irá providenciar 

os referidos extratos e o encerramento da cota. No mesmo tópico final, o 

Superintendente Frederico informou a todos os membros do Comitê de Investimentos 

que o membro Miriã Rosa da Silva Pires, protocolou junto ao Instituto na data de 

24/07/2019 seu pedido de desligamento do Comitê de Investimentos na qual foi 

nomeada pelo Decreto n. º 149/2017, por razões de ordem pessoal. Tão logo este 

membro será substituído por outro membro para recomposição do Comitê de 



Investimentos. Nada mais para tratar encerrou esta reunião e esta ATA ira assinada por 

mim Débora Botelho Alvarez e todos do Comitê presentes:  
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Débora Botelho Alvarez  

 

       Miria Silva Pires 

 


