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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro 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, Gilberto 
Sousa de Medeiros, 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. A reunião iniciou com a definição de requisitos para aplicações 
de novos recursos a serem adicionados na Política de Investimentos 2019, finalizando, 
assim, a elaboração do documento. A minuta deverá ser enviada ao Conselho 
Administrativo para apreciação e aprovação na próxima reunião. Na sequência, o Comitê 
analisou o relatório com o desempenho da carteira referente ao mês de agosto, em que o 
Instituto atingiu um retorno de 0%, frente a 0,53% da meta mensal. No acumulado o Ipref 
atingiu 60% da meta atuarial. O Sr. Eduardo comentou sobre a intenção de contratação de 
uma plataforma para análise de fundos, bem como da custódia qualificada para títulos 
públicos e os membros presentes concordaram. A Sra. Jaqueline mostrou a resposta da 
Caixa Econômica Federal referente à certidão positiva de distribuições cíveis (falência e 
concordata), em que a instituição esclareceu que é parte credora na recuperação judicial, 
apresentando ainda uma certidão de inteiro teor emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios. Em seguida, o Comitê analisou o processo de atualização de 
credenciamento da BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A 
administradora enviou um Questionário Due Diligence – seção 1 com data 21/06/2017 
assinado, porém quando questionada sobre o questionário mais atual, apresentou o 
documento datado 10/05/2018, mas sem assinatura. O Comitê aprovou por unanimidade o 
credenciamento da administradora, deixando programado cobrar constantemente o 
Questionário Due Diligence de 2018 assinado. Sr. Eduardo solicitou prioridade no processo 
de renovação da certificação CGRPPS da Iria, Raquel e Márcio, que venceu em agosto e 
deixou como sugestão a certificação CPA-10 da Anbima para os membros Gilberto e 
Nelson, assim o Instituto ficaria com cem por cento dos membros do Comitê de 
Investimentos certificados. Aproveitando a proximidade das provas, ficou agendada a 
reunião educacional no dia 16/10/2018 às 15h, para resolução de questões e dúvidas 
pertinentes. Sobre as atividades do Comitê fica consignada a participação do Sr. Eduardo e 
da Sra. Jaqueline na Expert 2018, maior evento da América Latina sobre investimentos, nos 
dias 20 a 22/09/2018. A próxima reunião seguirá o calendário e está agendada para o dia 
25/10/2018. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze 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  

Gilberto Sousa de Medeiros  


