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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2022 – 27/05/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Às 16 horas do dia 27 de maio de 2022, na Sede do IPREF, Rua do Rosário, nº 226, Vila 

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 e Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt. 

Registra-se ausência justificada de Iria Meire Martins por motivo de férias. Verificado o 

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

ativos do IPREF referente ao mês de abril de 2022, com as seguintes informações: No mês 

de abril de 2022 a carteira de investimentos do IPREF performou -1,87%, enquanto a meta 

atuarial para o período foi de 1,43%, obtendo um resultado de -3,30% em relação a meta 

mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 0,03%, 

enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 5,93%, estando a carteira do IPREF 

-5,90% abaixo da meta. Recebem-se os Processos: A) Processo 368/2022, referente ao 

credenciamento da instituição ICATU Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, CNPJ 

68.622.174/0001-20, bem como recredenciamento do fundo: ICATU VANGUARDA FI 

RF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO, CNPJ: 19.719.727/0001-51. B) 

Processo 369/2022, referente ao credenciamento da instituição GRID Agente Autônomo 

de Investimentos Ltda., CNPJ 17.203.539/0001-40. É apresentado o saldo disponível para 

aplicação de R$ 21.000.000,00 (vinte e um 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 e a Política de Investimentos, resolve, por unanimidade, realizar as 

seguintes movimentações na carteira: 1). Resgatar R$ 21.000.000,00 (vinte e um 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 

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF, CNPJ: 09.087.301/0001-79. 3). Aplicar R$ 

12.000.000,00 (doze milhões de reais) no fundo MONGERAL AEGON CRÉDITO 

PRIVADO FI RF LONGO PRAZO, CNPJ: 19.488.768/0001-84, levando em 
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consideração a performance do fundo. 4). Aplicar o restante acima mencionado - 

aproximadamente R$39.000.000,00 (trinta e nove milhões) - em NTN-B, respeitando as 

porcentagens e os vencimentos demonstrados no ALM. A taxa real deverá ser no mínimo 

90% da meta atuarial para 2022 e os títulos deverão ser marcados na curva. Ressaltamos 

que esse tipo de investimento está embasado na Política de Investimentos e que as taxas de 

juros estão maiores que a nossa meta atuarial. Em decorrência das decisões resolve-se 

registrar estes atos no Extrato Decisório nº 005/2022, que após impresso é assinado por 

todos os presentes à reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16 

horas e 50 minutos. Eu, Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt, Secretária do Comitê de 

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

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

 

Membros Assinaturas 

Alessandra Olímpia Cruz Souza  

Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt  

Cristiano Augusto de Oliveira Leão  

Iria Meire Martins Ausência justificada 

Verônica Soares Geraldi  

 

 


