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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de dois mil e dezoito, na sala de 
reunião do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPREF: Iria Meire Martins, Márcio 
Rodolfo Oliveira Alves, Nelson dos Santos Serrano Filho, Raquel Valéria Ferreira Nunes 
Viveiros, como coordenadora do Comitê e Eduardo Augusto Reichert, na qualidade de 
Gestor dos Recursos do RPPS. Foi consignada a ausência justificada do membro Gilberto 
Sousa de Medeiros. A reunião iniciou com o Sr. Eduardo comentando sobre o evento 
Expert 2018, que a XP Investimentos irá realizar, e informou que foram concedidas duas 
vagas para o Instituto. Na sequência, demonstrou algumas funcionalidades da plataforma 
da empresa Comdinheiro para acompanhamento e análise de fundos. Foi liberada uma 
versão para teste, também disponibilizada para os membros do Comitê. Comentou sobre a 
apresentação semestral da carteira de investimentos para o Conselho Administrativo pela 
LDB Consultoria na reunião do dia 15 de agosto. Do Comitê de Investimentos, estavam 
presentes o Sr. Gilberto, representando também o Conselho Fiscal, o Sr. Márcio, O Sr. 
Eduardo e a servidora Jaqueline. O Sr. Ronaldo, da LDB, focou na possibilidade de compra 
de títulos públicos para marcar na curva, aproveitando as taxas que tem se apresentado 
próximas da meta atuarial. Explicou ainda sobre a importância da ALM (Asset and Liability 
Management), que seria um estudo de ativo e passivo que demonstra quando o Ipref 
precisará de liquidez na carteira, apontando tipos de ativos e prazos adequados para que o 
Instituto não perca solvência. O Sr. Eduardo mencionou sobre a intenção de contratar uma 
plataforma para análise de fundos, o estudo de ALM e a custódia qualificada para títulos 
públicos. Explicou que por mais que o título público não esteja acima da meta, a sua 
compra permite gerir risco em uma parcela ainda menor da carteira. Após o Comitê 
analisou o relatório com o desempenho da carteira referente ao mês de julho, em que o 
Instituto atingiu um retorno de 1,59%, frente a 0,76% da meta mensal. O resultado anual 
está abaixo da meta, refletindo as instabilidades do mercado nos meses de maio e junho. 
Sr. Eduardo lembrou sobre o prazo da entrega da Política de Investimentos 2019 ser até 31 
de outubro e aproveitando a oportunidade o Comitê analisou e estabeleceu os novos limites 
de alocação, restando discutir na próxima reunião qual será a estratégia mais consistente 
na escolha dos gestores e administradores. A Sra. Jaqueline informou que a aplicação no 
fundo da Vinci ainda não foi efetuada, pois o cadastro do Ipref junto a Administradora BEM 
DTVM ainda não foi finalizado por essa instituição. Dando continuidade, o Comitê apreciou 
a análise do fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI, realizada pela LDB 
Consultoria, verificando ser um fundo de gestão ativa em títulos públicos, com uma 
estratégia defensiva, que desde de seu início (14/11/2016) entregou mais que a meta 
atuarial, com um patrimônio líquido de mais de dois bilhões (08/2018) e de uma gestora que 
ocupa a segunda posição segundo ranking Anbima (dados referente competência 05/2018), 
apresentando-se como uma possibilidade de diversificação. Em comparação com os fundos 
de gestão ativa do Banco do Brasil (BB Previdenciário Alocação Ativa FIC FI) e da Caixa 
Econômica Federal (Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF), o fundo Alocação Dinâmica 
mostrou melhor resultado e melhor relação risco e retorno. Sendo assim, o Comitê 
deliberou aplicar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo Itaú Institucional 
Alocação Dinâmica II RF FIC FI, CNPJ 25.306.703/0001-73, utilizando o saldo disponível na 
conta corrente 211-6 da Caixa Econômica Federal, R$ 690.520,73 (seiscentos e noventa 
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mil, quinhentos e vinte reais e setenta e três centavos) referente pagamentos de cupons e 
pagamento do fundo Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos FI Renda Fixa, que venceu em 
agosto, adicionando ainda o resgate total do fundo Caixa FI Brasil Disponibilidades RF, 
CNPJ 14.508.643/0001-55, de mesmo enquadramento e o que faltar para completar R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) efetuar o resgate do fundo Caixa FIC Brasil Gestão 
Estratégica RF, CNPJ 23.215.097/0001-55, todos vinculados à conta 211-6. Do Banco do 
Brasil, aplicar o equivalente ao superávit das contribuições do capitalizado e para completar 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) resgatar do BB Previdenciário Alocação Ativa FIC FI, 
CNPJ 25.078.994/0001-90, ambos da conta 80500-9. Sobre as atividades do Comitê fica 
consignado a apresentação de cenário e do fundo AZ Legan FIA pela AZ Quest, realizada 
no dia 30 de julho no Ipref, com a presença de dois servidores do Instituto de Tatuí e dos 
membros do Comitê Raquel, Gilberto, Eduardo e da servidora Jaqueline. Visita da Eternum, 
no dia 09 de agosto, que apresentou a Mongeral Investimentos, gestora dos fundos que 
distribui, sendo recebida pelos membros Eduardo, Raquel, Iria, Gilberto e a servidora 
Jaqueline. XII Encontro temático jurídico e financeiro, realizado pela Apeprem - Associação 
Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios, do dia 20 a 22 de agosto, 
com a participação de Eduardo, Raquel e Jaqueline. No evento o Sr. Eduardo ministrou 
uma palestra com o tema "Teoria da carteira de Markowitz e seu comportamento em 
relação à meta atuarial do RPPS". Na sequência, o Comitê analisou e aprovou por 
unanimidade os processos de atualização de credenciamento das instituições AZ Quest 
Investimentos Ltda, Rio Bravo Investimentos Ltda e Western Asset Management Company 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada. Aprovou também o credenciamento 
da Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Analisou o processo de 
atualização do credenciamento da Caixa Econômica Federal, em que foi apresentada uma 
certidão positiva de distribuições cíveis (falência e concordata). O Comitê deliberou aprovar 
com ressalva o credenciamento e solicitar ao banco esclarecimentos sobre a certidão. A 
próxima reunião seguirá o calendário e está agendada para o dia 27/09/2018. Nada mais a 
tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos. E para constar, eu, Jaqueline 
Antonia de Souza __________, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os 
presentes. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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