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

Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada na data de 13/11/2019 às 

09h00min 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 

13/11/2019: 1) Leitura da Ata da Reunião ordinária de 11/10/2019; 2) Análise da 

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

fundos e possíveis aplicações em fundos de mais longo prazo); 3) análise das Lâminas 

referente aos Fundos do Itaú, Caixa Econômica Federal e do BTG Pactual; 4) 

Elaboração da Política de Investimentos para o ano de 2020; 5) Análise sobre aporte do 

Resíduo de Repasse (Prefeitura e Câmara Municipal) – mês de novembro de 2019; 6) 

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 (11/10/2019), 

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 outubro de 2019 no valor de R$ 

5.644.621,38 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um 

reais e trinta e oito centavos), sendo certo que alcançamos um retorno num percentual 

de 1,28%, perfazendo o valor para o mês de outubro de 2019 em R$ 858.988,68 

(oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos), enquanto que a meta para o mesmo período ficou em 0,63%. Se comparado 

ao período de janeiro à setembro de 2019, foi o segundo 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 outubro de 2019, informa o Superintendente a todos os 

membros do Comitê que nossos investimentos atingiram um percentual de 9,15%, 

enquanto que a meta (IPCA+6%a.a), ficou no patamar de 7,75%, com uma diferença de 

1,4%, onde demonstra que cumprimos com nossos objetivos no mês de outubro de 

2019. Num quadro comparativo entre o mês anterior e o mês de outubro de 2019, os 

membros do Comitê de Investimentos observaram que no mês anterior houve uma 



queda de 0,45%, todavia em compensação ao mês de outubro de 2019, houve uma alta 

no acumulado do ano de 0,63%. 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 3,35%, seguindo o fundo BB 

Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário com rentabilidade de 1,80%, BB IMA 

Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (1,69%), Caixa Brasil Gestão 

Estratégica FI Renda Fixa (1,66%), Caixa Brasil IMAB-5 Títulos Públicos FI Renda Fixa 

(1,64%), BB IMA-B5 FIC Renda Fixa Previdenciário (1,63%), Bradesco Alocação 

Dinâmica FIC Renda Fixa (1,61%), Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI 

Renda Fixa (1,28%), BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário 

(1,24%). Demais fundos de renda fixa tiveram uma rentabilidade que variaram de 0,68% 

(AR Bank Imobiliários I FIDC Sênior) a 0,24% (Santos Credit Yield FI Renda Fixa 

Crédito Privado). Em relação ainda aos fundos de renda fixa, para o mês de outubro de 

2019, tivemos uma boa rentabilidade de R$ 791.146,57, o que representa um retorno em 

termos percentuais de 1,28%. Ressaltou o Presidente do Comitê de Investimentos 

Guilherme Cadurim que nos próximos meses vindouros, a migração de renda fixa para 

renda variável será inevitável devido a baixa da taxa SELIC que pode chegar a um 

patamar ainda no ano de 2019 em 4,75%/4,50%, observando ainda o Presidente do 

Comitê que somente dessa forma conseguiremos atingir a Meta estabelecida na Política 

de Investimentos para o ano de 2020. Ainda com relação aos fundos de renda fixa, o 

Superintendente Frederico lembrou a todos que foram feitos alguns aportes no mês de 

outubro de 2019, tanto em renda fixa como em renda variável o que deverá ser 

percebida a rentabilidade dos fundos que receberam esses aportes nos próximos meses. 

Com relação aos fundos de renda variável, o Superintendente Frederico informou aos 

membros do Comitê de Investimentos que a rentabilidade no mês de outubro de 2019 

foi de R$ 67.842,11 (sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e onze 

centavos), o que representa um percentual de retorno em 1,23%. Individualizando casa 

fundo de renda variável, o que mais rentabilizou no mês de outubro de 2019 foi o 

Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII – CXRI11, com retorno de 7,57%, 

seguido do fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII – MFII11 (4,13%), Caixa 

Brasil Ações Livres FIC Ações (3,84%), Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações 

(3,46%), Bradesco Selection FI Ações (2,53%), Itaú Dunamis FIC Ações (2,38%), 

Bradesco Dividendos FI Ações (1,49%), Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP 

(0,87%). O Superintendente Frederico informou aos membros do Comitê de 



Investimentos que dentre os fundos de renda variável, dois fundos obtiveram 

rentabilidade negativa, quais sejam: BB Consumo FIC Ações (1,89%) e o fundo 

Brazillian Gravetard and Death Care Services FII (12,42%). Todavia salientou o 

Presidente do Comitê Guilherme Cadurim que mesmo com essas rentabilidades 

negativas, conseguimos atingir a Meta estabelecida na Política de Investimentos para 

2019 que é IPCA + 6% a.a. e que as perspectivas para fecharmos o ano de 2019 dentro 

da meta são bem positivas, onde o Comitê deverá acompanhar de perto as 

rentabilidades de novembro e dezembro de 2019. Quanto ao próximo item da pauta, 

enas referente aos fundos do Banco Itaú Caixa Econômica Federal e do BTG Pactual, 

solicitada as devidas análises pela empresa de Assessoria de Mercado Financeiro, 

referente ao fundo da Caixa Caixa FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado LP e do 

Banco Itaú Itaú Ações Momento 30 DICFI, a analise sugeriu aportes nesses fundos, 

com resgate de segmentos de longo prazo (IMA Geral EX-C). Com relação ao fundo do 

BTG Pactual (BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações), não havia terminado a 

análise desse fundo, ficando sua análise pelos membros do Comitê de Investimentos do 

Impral para os próximos meses, talvez aguardando o começo do ano de 2.020. 

Considerando esses fundos apresentados ao Comitê pelo Superintendente, os membros 

decidiram deixar para uma análise mais aprofundada para os próximos meses no sentido 

de decidirem por aportar em um deles. Com relação ao próximo item da pauta, 

relacionado a elaboração da política de investimentos para o ano de 2020, em reunião, o 

Comitê de Investimentos em conjunto com a Assessoria de Mercado Financeiro 

elaborou uma minuta da Política de Investimentos para o ano de 2020 que assim ficou 

pré-definida para finalização na reunião do mês de dezembro de 2019: 

Alocação Estratégica para o exercício de 2.020 

 

        Estratégia de Alocação - Política 
de Investimento de 2020 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

Resolução 
CMN % 

Carteira 
% set 
2019 

Limite 
Inferior 

(%) 

Estratégia 
Alvo (%) 

Limite 
Superior 

(%) 

Renda 
Fixa 

7º I a - Títulos do Tesouro Nacional 
SELIC 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7º I b - FI 100% Títulos TN 100,00% 63,87% 20,00% 30,00% 90,00% 

7º I c - FI Ref em Índice de RF, 
100% TP 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7º II - Oper. compromissadas em 
TP TN 

5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7º III a - FI Referenciados RF 60,00% 5,10% 0,00% 5,50% 60,00% 



7º III b - FI de Índices Referenciado 
RF 

60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7º IV a - FI de Renda Fixa 40,00% 19,56% 10,00% 30,00% 40,00% 

7º IV b - FI de Índices Renda Fixa 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7º V b - Letras Imobiliárias 
Garantidas 

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7º VI a - Certificados de Dep. 
Bancários 

15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 

7º VI b - Poupança 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7º VII a - FI em Direitos Creditórios 
- sênior 

5,00% 3,82% 0,00% 4,00% 5,00% 

7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito 
Privado" 

5,00% 0,02% 0,00% 0,50% 5,00% 

7º VII c - FI de Debêntures 
Infraestrutura 

5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

  Limite de Renda Fixa  570,00% 92,37% 30,00% 70,00% 220,00% 

              

Renda 
Variável 

8º I a - FI Ref em Renda Variável 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8º I b - FI de Índices Ref Renda 
Variável 

30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8º II a - FI em Ações 20,00% 1,72% 0,00% 15,00% 20,00% 

8º II b - FI em Índices de Ações 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Art. 8º, III - FI Multimercado 10,00% 3,92% 0,00% 10,00% 10,00% 

8º IV a - FI em Participações 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8º IV b - FI Imobiliário 5,00% 2,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

8º IV c - Ações - Mercado de 
Acesso 

5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  
Limite de Renda Variável - Art. 8º, 
§ 1° 

125,00% 7,64% 0,00% 30,00% 35,00% 

              

Exterior 

9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

9º A II - Constituídos no Brasil 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

9º A III - Ações - BDR Nível I 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Limite de Investimentos no 
Exterior  

30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
TOTAL GERAL   100% 30,00% 100,00% 255% 

 

Consoante se verifica na tabela acima, a Política de Investimentos para o ano de 2.020 

está subdividida em Tipo de Ativos (respectivos artigos de enquadramento), Renda Fixa, 

Renda Variável e Exterior. O que mais vai nos interessar para delimitarmos os aportes 

são as 03 (três) colunas finais onde se delimita o limite inferior em porcentagem, o limite 

superior em porcentagem e a estratégia alvo também em porcentagem. Onde constar 

“0,00%”, significa que não haverá limite mínimo, máximo ou estratégia alvo. O 

segmento denominado “Exterior” não interessa para o Instituto de Previdência 

Municipal de Altinópolis, tanto é verdade que está tudo zerado. A primeira coluna 

denominada “Limite Resolução CMN %” é o limite determinado pelo Conselho 



Monetário Nacional para cada segmento, em percentual da Carteira do Instituto. Na 

segunda coluna denominada “Carteira % Set 2019”, é a situação da política de 

investimentos estabelecida para esse ano de 2019, apenas para elucidar as mudanças que 

estão sendo feitas para o ano seguinte. Com relação à Meta Atuarial a ser atingida para 

o ano de 2.020, foi considerada a Taxa de Juros Parâmetro de 5,87% (cinco vírgula 

oitenta e sete por cento), conforme Portaria n° 17, de 20 de Maio de 2019 da Secretária 

de Previdência, considerando ainda a Portaria MF n.º 464 de 19 de novembro de 2018, 

que estabelece as normas aplicáveis às Avaliações Atuariais dos Regimes Próprios de 

Previdência Social, a exposição da carteira e seus investimentos e as projeções dos 

indicadores de desempenho dos retornos sobre esses mesmos investimentos, 

estabeleceu-se a Meta Atuarial como sendo IPCA + 4,95%. Quanto ao próximo item 

da pauta, tratando-se de discussão sobre o aporte do resíduo de repasse Prefeitura e 

Câmara Municipal para o mês de novembro de 2019, o Comitê de Investimentos, em 

virtude do pagamento do 13º Salário dos aposentados, pensionistas e proporcionais de 

auxílio doença na data de 13/12/2019, não aportara em nenhum fundo, ficando o valor 

na conta corrente para a satisfação dessa obrigação do Instituto. 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 irá assinada por todos os membros do Comitê presentes:  

 

Frederico Resende Mango 

 

Guilherme Cadurim Garcia 

 

Lívia Cristina Pereira 

 

Débora Botelho Alvarez 

 

 

 


