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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2019 – 24/01/2019 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezenove, na 
sala da presidência do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de 
Guarulhos - IPREF, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: Iria Meire 
Martins, Nelson dos Santos Serrano Filho, Gilberto Sousa de Medeiros (via 
videoconferência), 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 de Márcio Rodolfo Oliveira Alves. A reunião iniciou com o 
Sr. Eduardo apresentando o desempenho da carteira de investimentos referente ao mês de 
dezembro, demonstrando que o Instituto atingiu um retorno de 0,97% frente a 0,60% da 
meta. No acumulado, o IPREF fechou o ano com uma rentabilidade acumulada de 9,73%, 
superando a meta atuarial em 0,14%. Os fundos de ações entregaram bons resultados e o 
imobiliário foi o que obteve o melhor desempenho. Adicionou que o ano de 2019 será 
desafiador, pois a maior parte dos ativos da carteira são conservadores e pagam menos 
que a meta. Por isso, o Comitê terá que analisar melhor as alternativas de ativos de risco. 
Dando continuidade, o Sr. Eduardo explicou que houve deliberações de remanejamento na 
última reunião, porém devido alterações na Resolução CMN 3.922/2010, o Instituto ficou 
impossibilitado de aplicar em fundos da gestora Western que constava no remanejamento, 
além disso, ocorreu mudança na presidência do IPREF e a necessidade de atualizar as 
assinaturas nos bancos, então, nenhuma ação foi tomada e o assunto foi trazido novamente 
para discussão nesta reunião. Explicou que o fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo 
FIC FI, vinculado à conta 80.500-9, está com um saldo de quase dez milhões de reais. É 
um fundo caixa de aplicação automática, porém seu desempenho nos últimos doze meses 
foi de aproximadamente 82% do CDI. O Comitê analisou as possibilidades e deliberou 
resgatar R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais) do BB Previdenciário 
Renda Fixa Fluxo FIC FI (13.077.415/0001-05) e realocar nos seguintes fundos: R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI 
(25.306.703/0001-73), com um patrimônio de mais de R$ 2,5 bilhões (dezembro/2018), é 
um fundo de gestão ativa de renda fixa, que adapta sua carteira de acordo com o cenário, 
possui uma estratégia defensiva e investe em fundos que alocam seus recursos em títulos 
públicos; R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) no fundo BB Previdenciário 
Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil FIC FI (13.077.418/0001-49), que 
apresentou um desempenho melhor que o BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI nos 
últimos 24 meses, seu patrimônio líquido foi superior a 4,8 bilhões no fechamento de 
dezembro e por ser fundo novo na carteira, foi feita a análise pela LDB Consultoria, que 
resultou em um parecer favorável, sendo que a análise apresentada será impressa e 
encartada no PA 209/2019, aberto para documentar as aplicações; R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) no fundo Vinci Selection Equities FIA (15.603.945/0001-75), que apesar 
de ser renda variável, tem menor volatilidade e uma estratégia defensiva, protegendo a 
carteira em momentos de estresse. Na sequência, o Sr. Eduardo comentou que seria 
interessante diversificar com mais um fundo de ações. Demonstrou uma comparação dos 
dois fundos da carteira com o fundo Navi Institucional FIA, que apresentou uma boa relação 
risco x retorno e maior rentabilidade em 2018. Ficou decidido agendar uma apresentação 
com a XP Investimentos sobre o fundo e iniciar o processo de credenciamento. Sr. Eduardo 
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prosseguiu com os eventos que acontecerão em 2019. Nos dias 13 a 15 de março, em 
Florianópolis, a Abipem promoverá o 1º Congresso Brasileiro de Investimentos e o convite 
foi estendido aos membros do Comitê, deliberando-se por consenso que participarão os 
seguintes servidores: Eduardo, Jaqueline, Nelson e Raquel. Ainda adicionou que entre os 
dias 08 a 10 de abril será o Congresso da Apeprem, em Ribeirão Preto e no dia 27 de 
fevereiro ocorrerá um evento sobre Pró-Gestão e Investimentos em Jundiaí. Finalizando, foi 
repassado aos membros ausentes na última reunião as alterações propostas para o 
Regimento do Comitê de Investimentos. As alterações foram referendadas pelos membros 
presentes. A próxima reunião seguirá o calendário e está agendada para o dia 28/02/2019. 
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   

Gilberto Sousa de Medeiros  

Iria Meire Martins  

Nelson dos Santos Serrano Filho  

 


