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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2020 – 18/12/2020 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
 
 

Às 08 horas e vinte minutos do dia dezoito dezembro de 2020, que se realiza na Sede do IPREF, Rua 

do Rosário, nº 226, Vila dos Camargos, Guarulhos, na sala de reuniões, reúnem-se os membros do 

Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de 

Guarulhos – IPRE, conforme segue: Gilberto Sousa de Medeiros, Iria Meire Martins, Márcio 

Rodolfo Oliveira Alves e Nelson dos Santos Serrano Filho. Ausente: Raquel Valéria Ferreira Nunes 

Viveiros. Está presente, também, os convidados Sra. Verônica Soares Geraldi, Chefe da Seção 

Administrativa do Setor de Investimentos e Sr. Douglas Costa Silva, estagiário no IPREF, e 

verificado o quórum suficiente inicia-se a reunião. Recebe-se Documentos nº. 01. Consolidado de 

ativos do IPREF referente ao mês de novembro de 2020, encaminhado por Srª Verônica Soares 

Geraldi, Chefe da Seção Técnica de Investimento e Tesouraria com a seguinte observação: No mês 

de novembro de 2020 os investimentos renderam 3,82%, ou seja 2,41% acima da meta mensal, 

porém, -6,28% da meta no acumulado anual. Recebem-se os Processos: A) Processo 1369/2019, 

referente a credenciamento de fundo de investimento BB Ações Multi Setorial Quantitativo FIC , 

CNPJ: 07.882.792/0001-14, aprovado pelo comitê por unanimidade; B) Processo 788/2020, 

referente a renovação de credenciamento de Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA, 

CNPJ: CNPJ 06.947.853/0001-11, aprovado pelo comitê por unanimidade; C) Processo 806/2020, 

referente a renovação de credenciamento de Banco J. Safra S.A., CNPJ: 03.017.677/0001-20, 

aprovado pelo comitê por unanimidade; D) Processo 806/2020, referente a renovação de 

credenciamento de fundo de investimento Safra Ações Livre FIC FIA – CNPJ: 32.666.326/0001-

49, aprovado pelo comitê por unanimidade; E) Processo 806/2020, referente a renovação de 

credenciamento de fundo investimentos Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB – CNPJ: 

19.436.818/0001-80, aprovado pelo comitê por unanimidade; F) Processo 806/2020, referente a 

renovação de credenciamento de fundo de investimento Safra Consumo PB FIC FIA, CNPJ: 

25.580.812/0001-72, aprovado pelo comitê por unanimidade; G) Processo 806/2020, referente a 

renovação de credenciamento de fundo de investimento Safra Equity Portfolio PB FIC Ações, 

CNPJ: 14.476.729/0001-43, aprovado pelo comitê por unanimidade; H) Processo 806/2020, 

referente a renovação de credenciamento de fundo de investimento Safra Executive 2 FI RF, CNPJ: 

10.787.647/0001-69, aprovado pelo comitê por unanimidade; I) Processo 806/2020, referente a 

renovação de credenciamento de fundo de investimento Safra FOF Institucional Ações FIC FIA, 
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CNPJ: 28.289.089/0001-77, aprovado pelo comitê por unanimidade; J) Processo 806/2020, referente 

a renovação de credenciamento de fundo de investimento Safra IMA Institucional FIC FI RF , 

CNPJ: 30.659.168/0001-74, aprovado pelo comitê por unanimidade; K) Processo 806/2020, 

referente a renovação de credenciamento de fundo de investimento Safra S&P Reais PB FIM, 

CNPJ: 21.595.829/0001-54, aprovado pelo comitê por unanimidade; L) Processo 806/2020, 

referente a renovação de credenciamento de fundo de investimento Safra Small CAP PB FIC FIA, 

CNPJ: 16.617.446/0001-08, aprovado pelo comitê por unanimidade. Passa-se a análise do cenário 

econômico com as seguintes observações: 1) Impactos Covid-19 - Onda de Otimismo em relação as 

vacinas do Covid-19 geram impacto positivo nas Bolsas de Valores nacional e internacionais 

(ignorando os desafios estruturais e logísticos); 2º) Desvalorização do Dólar em relação a outras 

moedas; 3º) Efeitos das eleições e nomeação da Secretária do Tesouro Americano – tendendo ao 

posicionamento expansionista e expectativas para novos pacotes de estimulo econômico; 4º) Após 

três quedas consecutivas, agosto (-3,44%), setembro (-4,80%) e outubro (-0,69%), o Ibovespa 

apresentou sua maior alta desde março de 2016. 5º) Inflação - A inflação medida pelo IBGE em 

novembro ficou em 0,89%. No acumulado de 12 meses ficou em 4,31% e no ano em 3,13%. Meta 

4,00%, máxima 5,50%; mínima 2,50%; e 6º) Considerando o possível fim do auxilio emergencial, a 

pressão inflacionária tende a diminuir, permitindo que a Selic seja mantida em 2,00% em acordo 

com a última decisão do COPOM. Em virtude dos feriados de fim de ano, o comitê decidiu antecipar 

a data da reunião, razão pela qual não registramos a transferência de recursos, uma vez que, de 

acordo com a legislação em vigor, as contribuições previdenciárias podem ser repassadas até dia 25 

do mês subsequente ao pagamento. Assim, em razão da arrecadação média dos últimos meses, 

decide-se prever, um valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) de entrada no caixa para investimento 

neste mês e, portanto, o comitê resolve por unanimidade: I)  Resgatar o valor de R$ 10.000.000,00 

(milhões de reais) vinculado na conta do BB Previdência RF Fluxo, CNPJ: 13.077.415/0001-05, 

vinculado a conta corrente 80.500-9 agência 4770-8.  II)  Aplicar o valor de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) no fundo BB Ações Multi Setorial Quantitativo FIC , CNPJ: 07.882.792/0001-

14; III ) Aplicar o valor de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais) no fundo Occam FIC Ações, 

CNPJ:11.628.883/0001-03; IV) Aplicar o valor de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais) no fundo 

Bradesco FIA Selection, CNPJ:03.660.879/0001-96 ; V) Aplicar o valor de R$ 500.000,00 ( 

quinhentos mil reais) no fundo Queluz Valor FIA , CNPJ:09.289.072/0001-75 VI ) Aplicar o valor 

de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais) no fundo Constância Brasil Legan, 

CNPJ:14.550.994/0001-24 VII)  Aplicar o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)  no 

fundo Western Asset US Index 500 FIM, CNPJ:17.453.850/0001-48 VIII)  Aplicar o valor de R$ 
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2.000.000,00 (dois milhões de reais)  no fundo Safra S&P Reais PB FIM, CNPJ:21.595.829/0001-

54 IX)  Aplicar o R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)  no fundo MAG FIM , 

CNPJ:14.115.115/0001-80. Os investimentos deliberados justificam-se por: São fundos que já 

compõe nossa carteira de investimento; Apresentam oportunidade de valorização; Diversifica o 

montante de investimento; São fundos aprovados pela assessoria de Investimento do IPREF e 

baseado nos estudos do ALM. Em decorrência das decisões de credenciamento, renovação de 

credenciamento, resgate e aplicações resolve-se registrar estes atos no Extrato Decisório nº 

009/2020, que após impresso é assinado por todos os presentes à reunião. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerra-se às 11 horas e trinta minutos e para constar, eu, Gilberto Sousa de 

Medeiros, Secretário do Comitê __________, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os  

presentes. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*.*. 

 

Membros Assinatura 

Raquel V. F. Nunes Viveiros  Ausente 

Nelson dos Santos Serrano Filho - Coordenador  

Iria Meire Martins  

Gilberto Sousa de Medeiros  

Márcio Rodolfo de Oliveira Alves  


