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

Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada aos doze dias do mês fevereiro de 

dois mil e vinte (12/02/2.020) às 08h30min na sede do Instituto de Previdência 

Municipal de Altinópolis, onde se reuniram os conselheiros: Débora Botelho 

Alvarez, Lívia Cristina Pereira, Jean Carlos dos Santos o Presidente do Comitê 

Guilherme Cadurim Garcia e o Superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da 

Reunião ordinária do Comitê de Investimentos de 12/02/2.020: 1) Leitura da Ata da 

Reunião ordinária de 17/01/2.020; 2) Análise da Carteira de Investimentos do Impral no 

mês de janeiro de 2.020 (enquadramento dos fundos e possíveis aplicações em fundos de 

mais longo prazo); 3) análise das Lâminas referente a novos Fundos do Itaú, Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil e do BTG Pactual e outros que se fizerem necessárias; 

4) Análise sobre aporte do resíduo de repasse (Prefeitura e Câmara Municipal) – mês de 

fevereiro de 2.020; 5) Discussão e análise de eventuais aportes em fundos de renda fixa e 

variável; 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 

(17/01/2.020), sendo a mesma aprovada por todos os membros do Comitê presentes, sem 

qualquer tipo de ressalva. Seguindo a pauta da reunião, no item 2), os membros do Comitê 

de Investimentos observaram o seguinte para janeiro do ano de 2.020: obtivemos um 

retorno no valor de R$ 386.704,63 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e quatro reais e 

sessenta e três centavos), o que representa um percentual de 0,56% de retorno. Todavia 

observou o Superintendente Frederico que a Meta para o mês de janeiro de 2.020, ficou no 

percentual de 0,71%, onde não conseguimos atingi-la, faltando um percentual de 0,15%. 

Lembrou o Presidente do Comitê de Investimentos, Guilherme Cadurim que a Taxa Selic 

para os próximos 06 (seis) meses, deverá ser mantida no patamar de 4,25% (quatro vírgula 

vinte e cinco por cento), o que nos obrigará a pensar em aportes de forma cautelosa em 

fundos de renda variável. Ainda o presidente do Comitê ressaltou que a prévia de fevereiro 

de 2020 no tocante à rentabilidade dos fundos, tem tido efeitos no caso da China (por 

conta do Coronavirus), onde o mercado chinês acabou por fechar a venda de carros, bem 

como influenciou também as prévias das eleições dos Estados Unidos (por conta das 

incertezas na economia americana). O Superintendente Frederico comentou que podemos 

ter ainda reflexos negativos nas rentabilidades dos fundos nos próximos meses, sendo 

necessária muita cautela no tocante aos aportes. Passando para análise dos fundos de renda 

fixa, os membros do Comitê de Investimentos assim observaram: o retorno para o mês de 



janeiro de 2020, foi de R$ 341.501,55 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e um reais 

e cinquenta e cinco centavos), o que representou um percentual de 0,54%. Dentre os 

fundos de renda fixa, os que mais rentabilizaram no mês de janeiro de 2020 foram: Fundo 

AR Bank Imobiliários I FIDC Sênior, rentabilidade de 1,66%; Caixa Brasil Gestão 

Estratégica FI Renda Fixa, rentabilidade de 0,82%; BB IMA-B5 FIC Renda Fixa 

Previdenciário LP (0,56%); Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,54%); 

BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário (0,49%); BB IMA Geral EX-C Títulos 

Públicos FI Renda Fixa (0,48%); Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda 

Fixa (0,46%); Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (0,43%). Demais fundos de 

renda fixa, tiveram uma rentabilidade que variaram entre os percentuais de 0,42% a 0,13%. 

No tocante aos fundos de renda variável, obtivemos um retorno de R$ 45.203,08 (quarenta 

e cinco mil, duzentos e três reais e oito centavos), representando um percentual de 0,71% 

de rentabilidade. Dentre os fundos de renda variável que mais rentabilizaram, destacamos o 

seguinte: Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos com 17,45% de rentabilidade; Mérito 

Desenvolvimento Imobiliário I FII (3,75%); BB Consumo FIC Ações (3,73%); Caixa Valor 

Dividendos RPPS FIC Ações (1,53%); Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP 

(0,68%). Demais fundos de renda variável tiveram rentabilidade negativa que variaram 

entre 0,19% a 10,85%. Em análise da carteira de renda variável do Instituto de Previdência 

Municipal de Altinópolis, o membro do Comitê Lívia Cristina Pereira ressaltou que os 

fundos de renda variável com maior rentabilidade atingiram a meta de 0,71% apurada em 

janeiro de 2020. Passando para o próximo item da pauta da reunião, com relação à análise 

das lâminas referente a novos fundos do Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do 

Brasil e do BTG Pactual, analisamos os seguintes fundos: Itaú Momento 30 FIC Ações, 

BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações, o BB Ações Alocação FI Ações, BB 

Ações Valor FIC Ações e Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP. Dentre as 

lâminas analisadas, os membros do Comitê de Investimentos de forma unânime acabaram 

por decidir por aporte no fundo BB Alocação FI Ações com as seguintes características: 

Gestão e administração do Fundo BB DTVM, Custodiante Banco do Brasil, Resolução – 

Art. 8º, Inciso II, alínea “a”, taxa de administração 1,00%, não possui taxa de performance, 

Benchmark é o Ibovespa, até outubro de 2019 possuía 67 cotistas com um PL de R$ 

374.087.452,87, disponibilidade de resgate D+3 e aplicação D+1. Pela análise de nossa 

Assessoria de Mercado Financeiro, a mesma opinou favorável em aportarmos nesse fundo, 

sendo os valores resgatados do seguimento de longo prazo. Passando para o próximo item 

da pauta e dando continuidade à discussão do aporte do resíduo de repasse da Prefeitura 



Municipal e Câmara Municipal, no fundo escolhido anteriormente, os membros do Comitê 

de Investimentos de forma unânime, decidiram aportar o valor de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), que foi resgatado do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI, sendo aplicado no Fundo  BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI 

AÇÕES, ambos custodiados pelo Banco do Brasil e geridos pela BBDTVM. Também, 

considerando a Folha de Pagamento + despesas no mês de fevereiro de 2020 no valor 

estimado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o resíduo no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) que estava em nossa conta fluxo, os membros do Comitê de 

Investimentos de forma unânime, decidiram por aportar no fundo BB AÇÕES 

ALOCAÇÃO FI AÇÕES, perfazendo um saldo aportado em R$ 1.080.000,00 (um 

milhão e oitenta mil reais). Demais lâminas, ficarão para serem decididas nas próximas 

reuniões do Comitê de Investimentos. Passando para o próximo item da pauta, com 

relação à discussão e análises de eventuais aportes em fundos de renda fixa e variável, foi 

sugerido pelo Presidente do Comitê de Investimentos que se fizesse uma análise de nossa 

carteira no mês de fevereiro, bem como do fundo Caixa Brasil Estratégia Livre FIC 

Multimercado para ser discutido na próxima reunião entre os membros do Comitê, sendo 

encaminhado por e-mail a todos os membros, assim que tiver sido finalizada a análise. Por 

derradeiro, como último item da pauta, outros interesses do Comitê, foi sugerido pelo 

Presidente do Comitê Guilherme ao Superintendente Frederico que pedisse à Crédito e 

Mercado a indicação de fundos e de corretoras renomadas com a XP, bem como a 

sugestão de fundos para os gerentes de governo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 

Federal. 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:  
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Lívia Cristina Pereira 


