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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de julho 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: Gilberto Sousa de 
Medeiros, 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 justificadas dos membros Márcio Rodolfo Oliveira Alves e 
Nelson dos Santos Serrano Filho por motivo de férias. A reunião iniciou com o Sr. Eduardo 
apresentando o desempenho dos investimentos referente ao mês de junho, demonstrando 
que o Instituto atingiu um retorno de 0,02%, frente a 1,92% da meta mensal. Explicou ainda 
que a meta foi alta devido à inflação do período, efeito da paralisação dos caminhoneiros 
em maio. Informou que na próxima reunião do Conselho Administrativo, dia quinze de 
agosto, a LDB Consultoria fará a apresentação da performance semestral dos 
investimentos do Ipref. Em seguida, foi falado sobre a visita ao Banco Itaú, em que 
apresentaram o cenário econômico e fundos adequados a esse cenário. Ainda sobre as 
atividades do Comitê, houve uma apresentação, ministrada pela XP Investimentos, sobre 
carteira administrada no Instituto de Jacareí. Ambos eventos contaram com a presença dos 
membros Gilberto, Raquel e da servidora Jaqueline. Na sequência, o Sr. Eduardo fez uma 
breve explanação sobre quem é a Eternum AAI SS Ltda e a Mongeral Aegon Investimentos 
Ltda, instituições que solicitaram o credenciamento. O Comitê apreciou os documentos 
apresentados, integrantes dos processos 945/2018 e 946/2018, e aprovou os 
credenciamentos. Também foi analisado o processo 949/2018, referente ao credenciamento 
do Itaú Unibanco S.A., que da mesma forma foi aprovado por unanimidade pelos membros 
presentes. A servidora Jaqueline fez um levantamento de contas correntes com saldo 
credor passível de aplicação. O Comitê decidiu aplicar o saldo total das contas 80801-6, 
80802-4 e 80803-2 do Banco do Brasil no BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC (CNPJ 
13.077.415/0001-05), fundo caixa dessas contas e de resgate automático, no caso de 
necessidades de pagamentos diários. Além disso, na conta 80700-1, relativa à taxa de 
administração, foi autorizado separar o recurso do exercício vigente, daquele referente à 
sobra administrativa dos anos anteriores para melhor controle. Conforme planilha elaborada 
pelo setor de contabilidade, a sobra referente à dois mil e dezessete foi de R$ 997.686,81 
(novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) 
e será aplicada no fundo relativo às sobras, o BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos 
Públicos FIC (CNPJ 11.328.882/0001-35). O valor restante será aplicado no BB 
Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC, fundo caixa de resgate automático, responsável por 
manter os recursos do ano corrente. Ambos os fundos são de baixa volatilidade. Os 
membros presentes aprovaram as aplicações. Tendo em vista o prazo de entrega da 
Política de Investimentos ser em outubro, o Sr. Eduardo solicitou que conste na pauta da 
próxima reunião a análise e elaboração da Política para o ano de dois mil e dezenove. 
Lembrou ainda sobre a apresentação da AZ Quest sobre cenário e seu fundo de ações AZ 
Legan Brasil FIA, a ser realizada no Ipref, com convite aberto a outros Institutos. Seguindo o 
calendário educativo, ficou definido agendar a visita da Eternum, no dia nove de agosto, 
para que o Comitê possa conhecer a instituição. Sobre a próxima reunião, o Comitê 
deliberou alterar a data e agendar para o dia 30/08/2018, em virtude do XII Encontro 
Temático Jurídico e Financeiro que será realizado pela Apeprem – Associação Paulista de 



 

 
Rua do Rosário, 226 - Vila Camargos - Guarulhos - São Paulo - 07111-080 – fone 2461-6363 

Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios. Nada mais a tratar, a reunião foi 
encerrada às doze horas. 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  

Gilberto Sousa de Medeiros  

 
 
 
 
 
 


