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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e dois de março de dois mil e 
dezoito, na sala da diretoria do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos 
Municipais de Guarulhos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do 
IPREF: Raquel Valéria Ferreira Nunes Viveiros, Iria Meire Martins e Eduardo Augusto 
Reichert, na qualidade de Gestor dos Recursos do RPPS. Foram consignadas as 
ausências justificadas dos membros: Gilberto Sousa de Medeiros, Márcio Rodolfo 
Oliveira Alves e Nelson dos Santos Serrano Filho. A reunião iniciou com o Sr. Eduardo 
apresentando o desempenho dos investimentos referente ao mês de fevereiro, 
demonstrando que o Instituto atingiu um retorno de 0,70%, frente a 0,60% da meta 
mensal, resultando em 215,80% no acumulado de 2018. Em seguida, apresentou o 
relatório dos rendimentos mensais pagos pelo fundo JHSF Rio Bravo Fazenda Boa 
Vista Capital Protegido FII – RBBV11, solicitado pelo membro Gilberto na última 
reunião. Explanou que o fundo já pagou em rendimento mais de R$ 535.000,00 
(quinhentos e trinta e cinco mil reais) desde julho de dois mil e treze, quando ocorreu o 
investimento e fechou fevereiro com um saldo de R$ 1.084.050,00 (um milhão, oitenta e 
quatro mil e cinquenta reais). Ressaltou que o produto melhorou nos últimos dias, 
motivado até mesmo pela diminuição da SELIC, que incentiva os instrumentos de renda 
variável. Comentou sobre a queda da Selic para 6,50% com possibilidade de mais uma 
redução.  Na sequência, a Sra. Jaqueline confirmou que as aplicações nos dois fundos 
da Western e o reinvestimento dos cupons no fundo da Caixa Econômica Federal foram 
efetuados e explicou que as aplicações dos saldos parados nas contas correntes 
80.801-6, 80.802-4 e 80.803-2 do Banco do Brasil não foram efetivadas, pois, conforme 
informado pelo setor de departamento pessoal, tratava-se de crédito referente a pedido 
de integralização no valor total da folha que fora acertado no final do mês de fevereiro. 
Dando continuidade, o Sr. Eduardo informou que o contrato com a consultoria Crédito e 
Mercado está próximo do vencimento e convidou os presentes para uma apresentação 
no dia vinte e seis a ser realizada pela LDB Empresas sobre a carteira de investimentos 
do IPREF e sobre o trabalho da consultoria. Acrescentou que foi efetuada apresentação 
semestral do desempenho da carteira de investimentos referente ao fechamento de 
2017 para o Conselho Administrativo na reunião do dia vinte e um de março. Em 
seguida, a Sra. Jaqueline comunicou a publicação da portaria referente à alteração da 
composição do Comitê de Investimentos, incluindo o Sr. Nelson dos Santos Serrano 
Filho, representante do Conselho Fiscal e também a publicação do novo Regimento do 
Comitê de Investimentos. Foi falado sobre o Seminário Nacional de Previdência Social 
da ABIPEM, realizado no período de quatorze a dezesseis de março, com programação 
também voltada aos investimentos e com a presença dos membros Eduardo, Raquel, 
Gilberto e da secretária Jaqueline. A próxima reunião seguirá o calendário e está 
agendada para o dia 26/04/2018. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez 
horas e dez minutos. E para constar, eu, Jaqueline Antonia de Souza __________, 
lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 
 

Membros Assinatura 

Eduardo Augusto Reichert – gestor  

Raquel V. F. Nunes Viveiros -  coordenadora  

Iria Meire Martins   

 


