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

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

dois mil e vinte (12/03/2.020) às 08h30min na sede do Instituto de Previdência 

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

Alvarez, 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 12/03/2.020: 1) Leitura da Ata da Reunião ordinária de 12/02/2.020; 

2) Reunião com Gestores da Zion Invest (Fundo Care 11); Análise da Carteira de 

Investimentos do Impral no mês de fevereiro 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 (vide análises) e outros 

que se fizerem necessárias; 4) Análise sobre aporte do resíduo de repasse (Prefeitura e 

Câmara Municipal) – mês de abril 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 (12/02/2.020), sendo a mesma aprovada por todos os membros do 

Comitê presentes, sem qualquer tipo de ressalva. Seguindo a pauta da reunião, no item 2), 

compareceram na sede do Impral nesta data os Gestores da Zion Invest João Eduardo G. 

Santiago e Francisco Caetano Garcia que explanaram sobre a Zion Gestão de Recursos e 

seu fundo por eles administrados Brazilian Graveyard and Death Care Services FII (Care 

11). Iniciando a explanação e fazendo uso do Datashow, o Gestor Francisco iniciou 

agradecendo pela oportunidade da reunião, passando um pouco sob as características da 

empresa Zion Invest, onde a mesma é focada em fundos estruturados que investem em 

ativos que propiciam renda estável e de longo prazo a seus investidores, tanto em ativos 

imobiliários, empresas fechadas ou dívidas estruturadas, buscando retornos consistentes a 

longo prazo. Informou ainda a todos os membros do Comitê de Investimentos que o 

fundo na qual somos cotistas (Care 11) vem comprando participações de ativos e se 

fortalecendo ano a ano seja na quantidade de ativos, patrimônio líquido, valor da cota 

patrimonial, quantidade de cotas em circulação entre outras. Que no tocante às receitas e 

despesas do fundo, até o presente momento, foram gastos valores na compra de 

cemitérios, onde as despesas superaram as receitas, motivo pelo qual ainda não foram 

pagos os referidos dividendos esperados pelos investidores desse fundo, sendo certo que 

tais investimentos num futuro próximo, serão em benefício a todos os cotistas do fundo. O 



Gestor do Fundo Care 11 foi indagado pelo Superintendente Frederico sobre as constates 

rentabilidades negativas do fundo (praticamente desde o mês de julho de 2018 até os dias 

atuais). O Gestor João Eduardo pediu a palavra e informou a todos os membros do 

Comitê de Investimentos presentes que o fundo CARE 11 trata-se de um fundo de longo 

prazo e muitos cotistas que entram nesse fundo equivocadamente acham que terão uma 

rentabilidade rápida, todavia equivocam-se, pois, o fundo passa por fases e que no presente 

momento a fase é de aquisição de ativos onde a rentabilidade acaba por cair mesmo, pois o 

fundo está ampliando seus investimentos. Disse o mesmo Gestor João Eduardo que para 

esse ano de 2020, a perspectiva de pagamentos de dividendos é bastante forte para o 2º 

semestre de 2020, onde as receitas estão superando as despesas, não sendo demonstrado 

por números os valores certos. Informou o Gestor da Zion, João Eduardo que as 

expectativas para o ano de 2020 á a parceria que o fundo Care 11 fez com a ZIIGO, uma 

startup e que está voltada para o seguimento de cemitérios e serviços funerários, com a 

finalidade de aceleração das vendas dos jazigos dos cemitérios ativos do Fundo, estando 

presentes nos seguintes cemitérios: Cemitério Morumby (São Paulo), Cemitério Parque 

Terra Santa (Belo Horizonte), Cemitério Parque de Manaus (Manaus) e Cemitério Parque 

dos Girassóis (Ribeirão Preto). Nesta reunião com os gestores da Zion Invest, nos foi 

fornecido um Folder explicativo do Fundo Care 11, onde teve as seguintes explicações: 

informações gerais sobre a Zion Gestão de Recursos, sobre o Fundo Care 11, 

Demonstrativos de Receitas e Despesas, Laudos de Avaliação, Expectativas para 2.020 e 

Ativos do Fundo. Encerrando a explanação, os Gestores da Zion Invest se colocaram a 

disposição do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis para resolver qualquer 

questão sobre o Fundo Care 11. Seguindo a pauta da reunião ordinária, com relação a 

Análise da Carteira do Impral para o mês de fevereiro de 2020, os membros do Comitê de 

Investimentos do Instituto assim observaram: a rentabilidade no mês de fevereiro de 2020 

foi de R$ 78.494,93 negativo, perfazendo um acumulado nos dois primeiros meses do ano 

de 2020 (janeiro e fevereiro) em R$ 308.209,70. Com relação aos fundos de renda fixa, o 

retorno para o mês de fevereiro de 2020 foi de R$ 322.766,82, sendo considerado um 

retorno baixo. Dentre os fundos de renda fixa que mais rentabilizaram foram: AR Bank 

Imobiliários I FIDC Sênior, com retorno de 1,36%, seguindo do Fundo BB IMA-B5 FIC 

Renda Fixa Previdenciário LP (0,65%), Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda 

Fixa (0,63%), BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (0,63%), Caixa 

Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa (0,62%), Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos 

Públicos FI Renda Fixa (0,60%), BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário 



(0,46%), Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B (0,44%), BB IMA Geral 

EX Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,43%). Demais fundos de renda fixa variaram a 

rentabilidade num percentual de 0,39% a 0,08%. No tocante aos fundos de renda variável, 

o fundo que teve a rentabilidade positiva foi i Fundo Care 11, que rentabilizou o percentual 

de 3,48%. Demais fundos de renda variável obtiveram uma rentabilidade negativa que 

variou entre 1,51% a 15,77%. Em termos de retorno para o mês de fevereiro de 2020 em 

renda variável, tivemos uma rentabilidade negativa no importe de R$ 411.261,75. Tal fato 

se deu por conta da Pandemia do Coronavirus, onde atingiu o mundo todo, impactando 

assim em nossos investimentos. Ressaltou o Presidente do Comitê de Investimentos do 

Impral, Guilherme Cadurim, que o mercado em virtude dessa pandemia está extremamente 

volátil e com quedas acentuadas de forma sucessiva. Acrescentou ainda o Presidente do 

Comitê que o ano de 2020 será um ano extremamente volátil com bastante instabilidade na 

economia por conta das eleições municipais e as prévias das eleições nos Estados Unidos. 

A representante da Assessoria de Mercado financeiro da Crédito e Mercado, Simone, 

também presente na reunião, informou a todos os membros do Comitê de Investimentos 

do Impral que há ainda a possibilidade de queda da taxa de juros para o ano de 2020 num 

percentual previsto de 0,25%. A mesma disse ainda que não se consegue prever se haverá 

ainda mais queda nas rentabilidades dos fundos, principalmente de renda variável e diante 

disso é o momento de cautela e não fazer nenhum tipo de resgate para que o Instituto não 

amargue prejuízos. A representante da assessoria de mercado financeiro Simone, orientou o 

Instituto aguardar mais uns 15 (quinze) dias para ver o que vai acontecer com a 

rentabilidade dos investimentos. Passando para o próximo item da pauta, com relação as 

Lâminas recebidas para análise do Comitê, referente a fundos do Banco Itaú, Caixa, e 

Banco do Brasil, o Comitê de Investimentos do Impral, acatando as orientações da 

assessoria de mercado, no tocante a renda variável, decidiu por enquanto aguardar o fim da 

instabilidade. Próximo item da pauta, com relação ao aporte do resíduo Prefeitura e 

Câmara Municipal, considerando as despesas com a Folha de Pagamento do Impral, mais 

despesas do mês de março de 2.020 no importe estimado em R$ 300.000,00, o Comitê 

analisando os fundos de renda fica que melhor rentabilizam no mês em curso, decidiram de 

forma unânime aportar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no Fundo Caixa 

Brasil Gestão Estratégica. Seguindo a pauta de reunião, no tocante a eventuais aportes 

em fundos de renda fixa, a representante da assessoria de mercado Simone, orientou e 

sugeriu os membros do Comitê de Investimentos do Impral que frente a queda da taxa 

Selic e para que possamos num futuro tentar bater a meta atuarial, seria interessante que 



diminuíssemos a exposição em fundos de curto prazo e aportássemos em fundos Duration, 

seja da Caixa Econômica Federal, Bradesco ou Itaú. Sugeriu esse aporte num percentual de 

pelo menos 5% (cinco por cento) do PL da carteira, perfazendo aproximadamente R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais). Dessa forma, os membros do Comitê de 

Investimentos de forma unânime e, após analisar as possibilidades entre os fundos 

Duration da Carteira do Impral, decidiram fazer o seguinte aporte: 1) R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) saindo do Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA e 

sendo aportando no CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA; 

2) R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), saindo do Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS 

PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para o Fundo ITAÚ 

INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA. Por derradeiro, 

quanto ao último item da pauta, outros assuntos de interesse do Comitê de Investimentos, 

nada foi suscitado por seus membros. Assim sendo, 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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