Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência
Municipal de Altinópolis - IMPRAL, realizada aos dezessete dias do mês janeiro
de dois mil e vinte (17/01/2.020) às 09h00min 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 17/01/2.020: 1)
Leitura da Ata da Reunião ordinária de 18/12/2019; 2) Análise da Carteira de
Investimentos do Impral no mês de dezembro de 2019 (enquadramento dos fundos e
possíveis aplicações em fundos de mais longo prazo); 3) Breve análise da Carteira de
Investimentos do Impral no ano de 2019; 4) análise das Lâminas referente aos Fundos
do Itaú, Caixa Econômica Federal e do BTG Pactual; 5) Análise sobre aporte do resíduo
de repasse (Prefeitura e Câmara Municipal) – mês de janeiro de 2.020; 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 (18/12/2019), sendo
a mesma aprovada por todos os membros do Comitê presentes, sem qualquer tipo de
ressalva. Seguindo a pauta da reunião, no item 2), os membros do Comitê de
Investimentos observaram que para o ano de 2019, por pouco o Instituto de
Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL não conseguiu cumprir a meta atuarial,
faltando uma diferença de 0,33%, onde a Meta (IPCA+6% a.a.) fechou no percentual de
10,59% e nossos investimentos fecharam em 10,26%. Ressaltou o Superintendente
Frederico que até o mês de outubro de 2019, tudo indicava que o Instituto iria atingir a
Meta, pelas rentabilidades que estava tendo, todavia, todos foram surpreendidos com
um aumento fora do comum para o IPCA no mês de dezembro de 2019, o qual atingiu
1,15% no mês, perfazendo o acumulado em alta de 4,31% em 2019. O Presidente do
Comitê de Investimentos Guilherme Cadurim observou que um dos motivos de tal
aumento, foi a alta do preço da carne que cooperou para o aumento da inflação. O
Superintendente Frederico, dando continuidade à reunião, informou a todos os
membros do Comitê presentes que o acumulado no ano de 2019 em termos de
rentabilidade até o mês de dezembro de 2019 foi de R$ 6.331.270,97, sendo certo que
no mês de dezembro a rentabilidade foi de R$ 811.246,32, representando um retorno no
percentual de 1,20%, ficando a meta para o mesmo mês em 1,64%. No tocante aos
fundos de renda fixa, o Superintendente Frederico informou a todos os membros do

Comitê de Investimentos que o acumulado no mês de dezembro de 2019 foi de R$
523.646,67, representando um percentual de 0,84%. Dentre os fundos de renda fixa que
mais rentabilizaram no mês de dezembro de 2019, o Superintendente Frederico
destacou o seguinte: fundo Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B
com rentabilidade de 1,99%, seguido dos fundos AR Bank Imobiliários I FIDC Sênior
com 1,32%, Caixa Brasil IMA-B5 Títulos Públicos FI Renda Fixa com 1,21%, BB IMAB FIC Renda Fixa Previdenciário com 1.19%, BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda
Fixa Previdenciário com 1,15%, Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda
Fixa LP com 1,10%, BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário com 0,96% e
BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário com 0,89% de
rentabilidade. Demais fundos de renda fixa tiverem rentabilidade positiva que variaram
entre 0,85% a 0,07%. Quanto aos fundos de renda fixa, o Presidente do Comitê de
Investimentos Guilherme Cadurim observou que para os próximos meses de 2020,
teremos que pensar em aportes para fundos de renda variável, frente a queda da Taxa
Selic que atualmente encontra-se no patamar de 4,50%, com tendências para mais
queda, se quisermos bater meta no ano de 2.020. Destacou que esses aportes deverão
ser de forma cautelosa, levando-se em consideração a alta volatilidade dos fundos de
renda variável. Com relação aos fundos de renda variável, o Superintendente informou
aos membros do Comitê presentes que o acumulado para dezembro de 2019 foi de R$
287.599,65. Dentre os fundos de renda variável que se destacaram em dezembro de
2019 foram os seguintes fundos: Brazilian Graveyard and Death Care Services FII –
Care 11, com rentabilidade de 22,86%, seguido do fundo Caixa Brasil Ações Livres FIC
Ações com 10,74%, Caixa Rio Bravo, Fundo de Fundos FII com 9,96%, Caixa Valor
Dividendos RPPS FIC Ações, 8,52%, Itaú Dunamis FIC Ações, com 8,13%, BB
Consumo FIC Ações com 7,68%, Bradesco Dividendos FI Ações, com 7,23%,
Bradesco Selection FI Ações com 7,19%, Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII,
com 4,16% e Caixa Alocação Macro FIC Multimercado com 2,09%. O membro do
Comitê Lívia Cristina Pereira, solicitou que fosse encaminhado as análises solicitadas
dos fundos de renda variável a todos do Comitê para que cada um pudesse analisar com
calma e na reunião de fevereiro de 2020, os membros do Comitê possam decidir pelos
aportes em renda variável. Seguindo a pauta da reunião, no tocante a análise da Carteira
de Investimentos do Instituto para o ano de 2019, lembrou o Presidente do Comitê, que
a rentabilidade do Instituto para o ano de 2019, foi muito expressiva e que acabamos
por atingir um patamar recorde de R$ 6.331.270,97. Quanto ao próximo item da pauta,

em se tratando de análise das Lâminas dos fundos para futuros aportes, os membros do
Comitê de Investimentos do Impral decidiram deixar tal assunto para ser deliberado na
próxima reunião do mês de fevereiro de 2.020, onde todos os membros chegaram no
seguinte entendimento: devemos tirar dos fundos CDI e aplicar em ações e
multimercado. Seguindo a próxima pauta da reunião, no tocante ao aporte de resíduo de
repasse (Prefeitura e Câmara Municipal), os membros do Comitê analisaram os fundos
constantes em nossa Carteira de investimentos e de acordo com as prévias de janeiro de
2.020, observaram que o fundo com boa rentabilidade é o fundo Caixa Brasil Ações
Livres com prévia de 2,69%. Assim sendo, considerando o saldo em conta corrente do
Impral e a folha de pagamento para o mês de janeiro de 2.020, os membros do Comitê
de investimentos decidiram aportar o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil reais) no Fundo de renda variável Caixa Brasil Ações Livres, devendo ser feito TED
do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal. Por derradeiro, em último item da
pauta, o Presidente do Comitê de Investimentos Guilherme Cadurim informou a todos
os membros do Comitê que existem vários cursos na internet (Cursos da ENAP) sobre
os regimes próprios de previdência, envolvendo vários títulos, sendo interessante se
alguém puder assistir para maiores conhecimentos e atuação dentro do Instituto. 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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