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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de junho 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: Iria Meire 
Martins, Raquel Valéria Ferreira Nunes Viveiros, como coordenadora do Comitê e Eduardo 
Augusto Reichert, na qualidade de Gestor dos Recursos do RPPS. Foram consignadas as 
ausências 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 maio, demonstrando que o Instituto 
atingiu um retorno de -1,66%, frente a 0,92% da meta mensal, refletindo as instabilidades 
do mercado financeiro devido a alguns acontecimentos, entre eles, a greve dos 
caminhoneiros. Acrescentou que tentando minimizar essas variações, está em pesquisa e 
avaliação a compra direta de títulos públicos, tendo em vista a possibilidade marcá-los na 
curva. Informou que foi firmado contrato de consultoria de investimentos com a empresa 
LDB Consultoria Financeira LTDA EPP, por isso o relatório em novo formato. A Sra. Raquel 
lembrou sobre o convite do Instituto de Previdência de Jacareí para uma apresentação 
sobre carteira administrada com a XP Investimentos, que ocorrerá no dia vinte e nove de 
junho, cujo convite foi estendido a todos os membros do Comitê. Foi falado sobre a palestra 
oferecida pelo Banco Safra com o tema cenário macroeconômico, no dia vinte e seis de 
junho, que contou com a presença de Eduardo, Raquel, Nelson e Jaqueline. Na sequência, 
o Comitê analisou e aprovou por unanimidade o processo de credenciamento da instituição 
Vinci Gestão de Patrimônio, PA 742/2018, portanto pode ser dada a continuidade ao 
remanejamento aprovado na reunião do dia vinte e quatro de maio, resgatando R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda 
Fixa LP (CNPJ 10.740.658/0001-93), aplicando no Vinci Selection Equities FI em Ações 
(CNPJ 15.603.945/0001-75). Foi analisado também o processo de credenciamento da XP 
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários S/A, PA 48/2017, e entre 
os documentos apresentados constatou-se a ata de eleição da diretoria vencida, porém a 
empresa enviou um e-mail esclarecendo que a referida ata está pendente de aprovação 
pelo Banco Central do Brasil – BACEN e que, em conformidade com a Lei das S.A. e com o 
Estatuto Social da companhia, os diretores permanecem nos respectivos cargos até a 
aprovação da nova eleição pelo BACEN e o devido registro na junta comercial. A instituição 
confirmou ainda que os atuais diretores terão seus mandatos renovados. Além disso, a XP 
Investimentos não enviou os contratos de distribuição dos fundos que pretende distribuir 
para o IPREF, porém enviou uma declaração afirmando ser distribuidora exclusiva dos 
fundos de sua plataforma para RPPS e que tais contratos possuem cláusula de 
confidencialidade que veda a sua divulgação a investidores. Os membros presentes 
apreciaram os documentos apresentados e aprovaram o credenciamento da instituição. 
Seguindo o calendário educativo, ficou agendada uma visita ao Banco Itaú, no dia doze de 
julho, para que o Comitê possa conhecer a estrutura da instituição. A próxima reunião 
seguirá o calendário e está agendada para o dia 26/07/2018. Nada mais a tratar, a reunião 
foi encerrada às dez horas e trinta 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  


