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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2019 – 28/02/2019 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 

Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, 
na sala de reunião do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de 
Guarulhos - IPREF, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: 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. 
Foram consignadas as ausências justificadas de Márcio Rodolfo Oliveira Alves e Iria Meire 
Martins, por motivo de férias, e de Gilberto Sousa de Medeiros, por motivo de licença 
saúde. Iniciando a reunião, o Comitê analisou e aprovou por unanimidade o processo 
administrativo 306/2019 de credenciamento da Constância Investimentos Ltda., porém para 
novas aplicações deverão ser seguidos os critérios da Política de Investimentos vigente. A 
instituição ocupa a posição número 260 do Ranking de Gestão de Fundos de Investimentos 
da Anbima (referência janeiro/2019), porém um dos critérios estabelecidos na Política para 
a aplicação de novos recursos é de que o gestor esteja relacionado entre os 100 maiores 
gestores desse Ranking. Na sequência, o Sr. Eduardo comentou sobre o desempenho da 
carteira de investimentos referente ao mês de janeiro, demonstrando que o Instituto atingiu 
um retorno de 2,08% frente a 0,87% da meta. Adicionou que os fundos de ações tiveram 
um rendimento muito bom no mês. Explicou ainda que com a aprovação do Regime 
Próprio, um volume grande de recursos creditará a conta mensalmente, exigindo rapidez 
nos processos de aplicação, a fim de não perder rentabilidade. Desse modo, propôs estudar 
uma distribuição pré-aprovada desses recursos tão logo creditem a conta. Dando 
continuidade, a Sra. Jaqueline informou que houve pagamento de cupom semestral de 
alguns fundos. A conta 211-8, da Caixa Econômica Federal, recebeu um total de R$ 
319.376,35 (trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e cinco 
centavos) e os membros do Comitê de Investimentos deliberaram aplicar o montante no 
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica (23.215.097/0001-55), por ser um fundo de 
investimento em títulos públicos de gestão ativa, que adequa sua carteira de acordo com as 
perspectivas do mercado. A conta 80.500-9, do Banco do Brasil, foi creditada com R$ 
185.565,08 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oito 
centavos), porém por ter aplicação automática, o montante foi aplicado no fundo BB 
Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI (13.077.415/0001-05) e os membros presentes 
decidiram permanecer o valor no fundo aplicado. Sra. Jaqueline também comunicou que a 
conta 81.100-9, destinada ao Comprev, recebeu novamente créditos do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e foi deliberado pelos membros aplicar o valor de R$ 21.039,72 
(vinte e um mil, trinta e nove reais e setenta e dois centavos) no fundo BB Previdenciário 
Renda Fixa Fluxo FIC FI (13.077.415/0001-05), destinado a reserva desses créditos, por 
ser de baixa volatilidade e alta liquidez.  Sobre as atividades do Comitê fica consignada a 
reunião com o Sr. Lauter, da XP Investimentos, sobre fundos de renda variável disponíveis 
em sua plataforma, realizada no dia quatorze de fevereiro, no IPREF, com a presença dos 
membros Gilberto, Raquel, Eduardo e da servidora Jaqueline. Também houve a 
apresentação do desempenho da carteira de investimentos no último semestre de 2018 
para o Conselho Administrativo, por Marcos Almeida, da LDB Consultoria, no dia vinte e um 
de fevereiro, com a participação dos membros Nelson, Raquel, Eduardo e da servidora 
Jaqueline. A próxima reunião seguirá o calendário e está agendada para o dia 28/03/2019. 
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Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às onze 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   

Nelson dos Santos Serrano Filho  

 


