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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 05/2022 – 23/02/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Às 10 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, na Sede do IPREF, Rua do Rosário, nº 226, 

Vila dos Camargos, Guarulhos, reúnem-se os membros do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF, 

conforme segue: Verônica Soares Geraldi, Cristiano Augusto de Oliveira Leão, Alessandra 

Olímpia Cruz Souza, Iria Meire Martins Fica registrada a ausência justificadas da servidora 

Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt pelo motivo de férias. Verificado o quórum 

suficiente inicia-se a reunião. A Gestora de investimentos informa que, a inflação medida 

pelo IPCA-15 subiu 0,99% em fevereiro, bem acima das expectativas do mercado, que 

eram de 0,87%.  O Resultado sinaliza uma aceleração frente a janeiro, que foi de 0,58%, 

sendo o maior resultado para o mês, desde 2016. Com isso, as taxas dos títulos públicos 

federais, objeto de aquisição pelo Instituto, tendem a se abrir durante o dia, abrindo-se 

assim, uma janela de oportunidade para aquisição e marcação na curva. O Comitê de 

investimentos, após ciência dos dados, e levando em consideração o estudo de Asset 

Liability Management (ALM) realizado pela empresa LDB Pró Gestão em 28/07/2021, 

resolve, por unanimidade, realizar as seguintes movimentações na carteira:  1). Resgatar o 

saldo total do fundo Caixa Gestão Estratégica FIC FI RF, CNPJ: 23.215.097/0001-55. 2). 

Aplicar todo o valor resgatado, bem como os cupons de títulos públicos federais recebidos 

em fevereiro, totalizando o valor aproximado de R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro 

milhões de reais) em NTN-B dentro da necessidade e porcentagens demonstradas no ALM 

para os vencimentos, com taxa real de no mínimo 5,70% e realizar a marcação na curva. 

Eu, Alessandra Olímpia Cruz Souza, Secretária do Comitê de Investimentos “Ad Roc”, 

“__________”, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*  
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