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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às quinze horas e cinquenta minutos do dia trinta e um de outubro 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, Márcio Rodolfo Oliveira Alves, 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 injustificada do membro 
Nelson dos Santos Serrano Filho. A reunião iniciou com o Sr. Eduardo informando que a 
Política de Investimento para 2019 foi aprovada pelo Conselho Administrativo em reunião 
extraordinária no dia 24/10/2018. Na sequência comentou-se sobre o resultado da carteira 
de investimentos referente ao mês de setembro, que foi próximo à meta, entregando um 
retorno de 0,59% frente a 0,74% da meta mensal. Sr. Eduardo comunicou que para o mês 
de outubro o resultado promete ser superior à meta, principalmente o fundo de ações AZ 
Legan Brasil FIA que já está com retorno anual de mais de 20%. Acrescentou que esse 
fundo está entre os melhores fundos de ações dos institucionais. O Comitê decidiu aguardar 
o fechamento do mês para propor alteração na carteira. Sobre as atividades do Comitê, fica 
consignada a reunião educacional para resolução de questões do exame CGRPPS e 
dúvidas pertinentes, ocorrida em 16/10/2018, com a presença dos membros Eduardo, Iria, 
Gilberto, Nelson, Raquel e da servidora Jaqueline. Houve ainda a participação do Sr. 
Eduardo e da Sra. Jaqueline, no dia 31/10/2018, no evento de “Workshop de ETF e 
apresentação do Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice FIXA -ETF01L1”, o primeiro 
ETF de renda fixa do Brasil, realizado pela Mirae Asset, em parceria com a B3.  Referente à 
certificação, os membros Iria, Márcio e Raquel passaram no exame e renovaram a 
certificação CGRPPS, cujos comprovantes ficarão anexos no processo de 
acompanhamento do Comitê de Investimentos. Sr. Eduardo esclareceu que já está em 
finalização o processo de abertura de conta no Banco Itaú, para que possamos efetuar a 
aplicação já aprovada. O Sr. Eduardo assumiu como Secretário da Apeprem - Associação 
Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios no dia 19/10/2018 e foi 
convidado para compor um grupo de investimento, em que a Secretaria de Previdência 
também fará parte, para discutir fundos de investimentos que o RPPS pode ou não investir 
no contexto nacional.  Dando continuidade, Sr. Eduardo demonstrou saldo credor no valor 
de R$ 438.684,96 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e seis centavos) na conta 81.100-9, do Banco do Brasil, referente comprev do 
grupo financeiro que está aguardando sua destinação. O Comitê deliberou aplicar o valor 
total no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI, CNPJ 13.077.415/0001-05, por 
ser um fundo de baixa volatilidade, alta liquidez, com possibilidade de resgate automático, 
não prejudicando em caso de necessidade de utilização do recurso. Sra. Jaqueline trouxe 
ao Comitê o Questionário Due Diligence – seção 1 do BNY Mellon Serviços Financeiros 
DTVM S/A, referente dezembro/2017, que foi encaminhado para credenciamento da 
instituição. Esse documento é de antes da eleição da atual diretoria e até cita diretor que 
não está mais na administração. Quando solicitado um documento mais recente ou o 
preenchimento do Termo de Análise de Credenciamento, a administradora negou 
preencher. A Sra. Raquel expôs que deve ser seguido o critério adotado para todos, 
portanto a instituição deve apresentar um documento com data atualizada, até porque a 
vigência do credenciamento é anual e dezembro/2017 está com quase um ano. Diante das 
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discussões, ficou definido como regra para todos os credenciamentos que o documento 
seja assinado pela diretoria vigente e com data de expedição não superior a 180 (cento e 
oitenta) dias. Finalizando a reunião, Sr. Eduardo propôs que seja feita uma alteração no 
regimento interno do Comitê de Investimentos, possibilitando a Sra. Jaqueline participar 
como membro do Comitê, mesmo em estágio probatório. Sra. Raquel comentou que é 
preciso pesquisar as implicações.  A próxima reunião seguirá o calendário e está agendada 
para o dia 22/11/2018. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 
quarenta 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  

Márcio Rodolfo Oliveira Alves  

 


