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

Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada na data de 14/08/2019 às 

08h30min na sede do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, onde se 

reuniram os conselheiros: Débora Botelho Alvarez, Guilherme Cadurim Garcia, o 

Superintendente Frederico Resende Mango e a representante da empresa de 

assessoria de mercado financeiro Simone. Pauta da Reunião ordinária do Comitê de 

Investimentos de 24/07/2019: 1) Leitura da Ata da Reunião ordinária de 24/07/2019; 

2) Análise da Carteira de Investimentos do Impral no mês de julho de 2019 

(enquadramento dos fundos e possíveis aplicações em fundos de mais longo prazo); 3) 

nova análise e acompanhamento sobre as 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 do novo fundo da Caixa Econômica Federal (FIC FIA Brasil Ações Livres); 5) 

Análise sobre aporte do Resíduo de Repasse (Prefeitura e Câmara Municipal) – mês de 

agosto de 2019; 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 (24/07/2019), 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$ 3.779.970,65, até o mês de julho de 2019, sendo certo que 

alcançamos um retorno num percentual de 0,82%, enquanto que a meta para o mesmo 

período ficou em 0,72%%. Dessa forma, analisando pelo lado da Meta, conseguimos 

atingir a meta até o mês de julho, onde nossos investimentos ficaram no percentual de 

6,15% e a Política de Investimentos (IPCA+6%aa) ficou no percentual de 5,94%. Em 

termos percentuais, estamos a 103,52% da Meta (Gap), o que demonstra uma situação 

saudável dos investimentos do Instituto, dentro de uma economia estável e aquecida. O 

Superintendente do Instituto informou aos membros do Comitê que existe rumores de 

uma queda nas rentabilidades para o fechamento do mês de agosto, no tocante aos 

fundos de renda variável, todavia, nada que possa causar preocupação para nossos 

investimentos. Com relação aos fundos de renda fixa, tivemos uma rentabilidade de R$ 

488.194,33. Se comparado ao mês de junho de 2019, foi uma rentabilidade baixa, 

entretanto, podemos considerar ainda, boa rentabilidade. O Superintendente Frederico 

observou que em nossa carteira de fundos de renda fixa, ainda existe dois fundos bem 



concentrados no tocante à valores, 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$ 9.499.490,00 e R$ 10.068.076,36. Em virtude da concentração de 

nossa carteira em fundos de curto e médio prazo (42,16% e 34,08% respectivamente), a 

assessoria de mercado financeiro sugeriu ao Instituto que aportássemos um pouco para 

fundos de longo prazo, encurtando assim os fundos de curto prazo. Diante da 

concentração dos fundos anteriormente citados, foi sugerido a alocação de 05 milhões 

de reais do fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa para o fundo 

Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa, fundo este com gestão Duration onde 

possuímos em nossa carteira 11,08% de fundos com a mesma característica. Também 

foi sugerido alocação do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda 

Fixa para o fundo Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP, no valor 

de 03 milhões de reais, uma vez tratar-se de título de longo prazo que o Instituto tem 

aporte em fundos dessa característica apenas no percentual de 5,06%, sendo sugerido 

até 10%. Por derradeiro, a última sugestão de aporte entre fundos, foi sugerido aporte 

do fundo BB IRFM-1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário para um fundo 

Novo chamado BB Alocação Ativa, no valor de 03 milhões de reais, com 

características de fundo de longo prazo. O Presidente do Comitê de Investimentos 

Guilherme Cadurim ressaltou que a decisão de realizar esses aportes no sentido de 

alongar a carteira, foi tomada de forma cuidadosa, após a análise das possibilidades e 

dentro do quadro econômico atual sem colocar em risco a rentabilidade do Instituto que 

por dois meses consecutivos vem atingindo a meta estabelecida na política de 

investimentos. Todos os requisitos para os aportes foram obedecidos, principalmente 

quanto ao novo fundo do Banco do Brasil (BB Alocação Ativa), quanto ao 

credenciamento e registro em pasta própria no Impral. Assim de forma unânime, os 

membros do Comitê presentes na reunião decidiram pelos aportes acima anunciados. 

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 1,26%, seguindo o fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI 

Renda Fixa com rentabilidade de 1,11%. Demais fundos de renda fixa tiveram uma 

rentabilidade que variaram de 0,98% a 0,25%, tendo o fundo Santos Credit com uma 

rentabilidade negativa de 0,23%. Em relação aos fundos de renda variável, o Instituto 

teve uma rentabilidade para o mês de julho de 2019 no valor de R$ 44.068,77, sendo 

certo que o fundo mais rentável em termos percentuais foi o fundo BB Consumo FIC 



Ações com 8,97% de rentabilidade, seguindo dos fundos Caixa Rio Bravo Fundo de 

Fundos FII com 4,37%, Itaú Dunamis FIC Ações com 3,75%, Caixa Alocação Macro 

Fic Multimercado LP, com 1,32% e o Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações, com 

1,04% de rentabilidade. Demais fundos de renda variável tiveram rentabilidade positiva 

que variaram de 0,64% A 0,05% negativo, com exceção ao fundo Brazilian Graveyard 

que teve uma rentabilidade negativa de 11,17% no mês de julho de 2019. Seguindo a 

pauta da reunião, com relação aos novos fundos aportados no mês de junho de 2019 

(Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FICFI, Itaú Dunamis FIC Ações e Caixa 

Alocação Macro FIC Multimercado), após a análise dos mesmos, concluímos que no 

mês de julho de 2019 tiveram as respectivas rentabilidades: Itaú Institucional, 

rentabilidade de R$ 7.821,93, equivalendo a um percentual de 0,87% de retorno; Itaú 

Dunamis FIC Ações – rentabilidade de R$ 21.456,39, no percentual de 3,75% de 

retorno; e Caixa Alocação Macro – rentabilidade de R$ 33.571,71, num percentual de 

1,32% de retorno. Nesse sentido o Presidente do Comitê de Investimentos ressaltou 

que os três fundos tiveram uma excelente rentabilidade, o que era esperada quando dos 

seus respectivos aportes. Seguindo a pauta da reunião, no tocante ao fundo Caixa Brasil 

Ações Livres, sugerido pelo analista da Caixa, Júlio Bitencourt, pedimos uma análise à 

assessoria de mercado financeiro, onde nos sugeriram o aporte nesse fundo que não 

temos nada aplicado. Todavia de forma unânime, os membros do Comitê presentes 

decidiram aguardar o fechamento do 1º mês para analisar qual o retorno que esse fundo 

irá ter e se os ativos estão sendo comprados, por se tratar de um fundo novo, sem sua 

respectiva lâmina e prospecto. Quanto ao próximo item da pauta, considerando a folha 

de pagamento do Instituto mais as despesas no valor aproximado de R$ 290.000,00 e o 

saldo em conta corrente em R$ 393.035,87, ao analisar as rentabilidades dos fundos, o 

Comitê de forma unânime decidiu aportar o valor do resíduo de R$ 100.000,00 no 

fundo BB IMA Geral que além de ter pouca concentração aplicado, rentabilizou o 

percentual de 0,94% de retorno, sendo considerado boa rentabilidade. Próximo item da 

pauta, em relação ao fundo Care 11, o Comitê continuará acompanhando dia a dia a 

rentabilidade e a oscilação do mesmo, não restando outra alternativa aguardar a 

valorização das cotas para coloca-las a venda. 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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