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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2022 – 26/01/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Às 09 horas do dia 26 de janeiro de 2022, 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 – IPREF, conforme segue: Verônica Soares Geraldi, Cristiano Augusto de 

Oliveira Leão, Alessandra Olímpia Cruz Souza, Iria Meire Martins e Andréia Aparecida 

Ciscoto Bitencourt. Fica registrada as ausências justificadas dos membros Márcio Rodolfo 

Oliveira Alves, Gilberto Sousa de Medeiros, e Nelson dos Santos Serrano Filho pelo 

motivo de fim de mandato de conselheiros e ausência da resolução do novo Conselho 

Administrativo alterando a composição do comitê de investimentos. Também presentes na 

reunião, Marcela Bragança Zenati Barros e Alessandra dos Santos Milagre Semensato, 

presidente e diretora do Ipref, respectivamente. Verificado o quórum suficiente inicia-se a 

reunião. É apresentado o calendário anual com as datas das reuniões ordinárias do comitê 

de investimentos, sendo o mesmo aprovado por todos. Em seguida foram realizadas as 

eleições para secretário e coordenador do comitê, sendo eleitas as servidoras Andréia 

Aparecida Ciscoto Bitencourt, como secretária e Alessandra Olímpia Cruz Souza, como 

coordenadora. Recebe-se Documentos nº. 01. Consolidado de ativos do IPREF referente 

ao mês de dezembro de 2021, com as seguintes informações: No mês de dezembro de 2021 

a carteira de investimentos do IPREF rendeu 1,65 %, enquanto a meta atuarial para o 

período foi de 1,17%, obtendo um resultado de 0,48% em relação a meta mensal. No 

acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF rendeu 1,66%, enquanto a meta 

atuarial para o mesmo período foi de 16,08%, estando o IPREF -14,42% abaixo da meta. É 

apresentado o saldo disponível para aplicação de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões 

de reais), referente às receitas de contribuições previdenciárias do plano previdenciário. O 

Comitê após ciência dos valores disponíveis, e levando em consideração as despesas 

relacionadas ao Grupo Capitalizado e 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 R$ 36.000.000,00 (trinta e seis 

milhões de reais) do fundo BB Previdenciário RF Fluxo, CNPJ: 13.077.415/0001-05, 

vinculado a conta corrente 80.500-9 agência 4770-8. 2). Resgatar o valor total do fundo 
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Bradesco Institucional FI RF IMA Geral, CNPJ: 08.246.318/0001-69. 3). Resgatar R$ 

15.000.000,00 do fundo Caixa Gestão Estratégica FIC FI RF, CNPJ: 23.215.097/0001-55. 

4). Aplicar o valor aproximado de R$ 61.500.000,00 (sessenta e um milhões e quinhentos 

mil reais) em NTN-B dentro da necessidade e porcentagens demonstradas no ALM para os 

vencimentos, com taxa real de no mínimo 90% da meta atuarial para 2022, e realizar a 

marcação na curva. Em decorrência das decisões resolve-se registrar estes atos no Extrato 

Decisório nº 001/2022, que após impresso é assinado por todos os presentes à reunião. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h00. Eu, Andréia Aparecida 

Ciscoto Bitencourt, Secretária do Comitê de Investimentos, “__________”, lavrei a 

presente ata que vai assinada por todos os presentes. 

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

 

Membros Assinaturas 

Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt  

Alessandra Olímpia Cruz Souza  

Cristiano Augusto de Oliveira Leão  

Gilberto Sousa de Medeiros Ausência  

Iria Meire Martins  

Márcio Rodolfo de Oliveira Alves Ausência 

Nelson dos Santos Serrano Filho Ausência  

Verônica Soares Geraldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


