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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 13/2022 – 25/08/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Às 9 horas do dia 25 de agosto 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, Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt e Iria Meire Martins. 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. Recebe-se Documentos nº. 01. Consolidado de ativos do IPREF 

referente ao mês de julho de 2022, com as seguintes informações: No mês de junho de 

2022 a carteira de investimentos do IPREF performou 2,02%, enquanto a meta atuarial 

para o período foi de -0,28% obtendo um resultado 2,30% em relação a meta mensal. No 

acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 0,47%, enquanto a 

meta atuarial para o mesmo período foi de 7,73%, estando a carteira do IPREF -7,26% 

abaixo da meta. Recebem-se os Processos: A) Processo 594/2022, referente 

credenciamento da instituição Renascença DTVM Ltda. – CNPJ: 62.287.735/0001-00. B) 

Processo 603/2022, referente ao recredenciamento da instituição Banco BNP Paribas 

Brasil S/A. – CNPJ: 01.522.368/0001-82. C) Processo 667/2022, referente ao 

recredenciamento da instituição Santander Caceis Brasil DTVM S/A – CNPJ:  

62.318.407/0001-19. D) Processo 663/2022, referente ao credenciamento da instituição 

BGC Liquidez DTVM Ltda. – CNPJ: 33.862.244/0001-32. E) Processo 657/2022, 

referente ao recredenciamento Caixa Econômica Federal (adm.) – CNPJ: 00.360.305/0001-

04. F) Processo 659/2022, referente ao recredenciamento da instituição Recredenciamento 

BEM DTVM Ltda. – CNPJ: 00.066.670/0001-00. G) Processo 660/2022, referente ao 

recredenciamento da instituição Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12. H) 

Processo 661/2022, referente ao recredenciamento da instituição BRAM-Bradesco Asset 

Management S/A, CNPJ: 62.375.134/0001-44, bem como recredenciamento do fundo 

Bradesco FI RF Maxi Poder Público - CNPJ: 08.246.263/0001-97. I) Processo 665/2022, 

referente ao credenciamento da instituição Credenciamento Caixa DTVM S/A. - CNPJ 

42.040.639/0001-40 (novo gestor), bem como recredenciamento dos fundos Caixa Brasil 
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2024 I TP RF – CNPJ: 18.598.288/0001-03 e Caixa Brasil 2030 III TP RF – CNPJ: 

20.139.534/0001-00. K) Processo 666/2022, referente ao recredenciamento da instituição 

AZ Quest Investimentos Ltda. – CNPJ: 04.506.394/0001-05, bem como recredenciamento 

do fundo AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC de FIA – CNPJ: 34.791.108/0001-

61. L) Processo 687/2022, referente ao recredenciamento da instituição Genial 

Investimentos CVM S.A. - CNPJ 27.652.684/0001-62. M) Processo 640/2021, referente 

ao credenciamento do fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana FIM, CNPJ: 

44.602.881/0001-96. O membro Cristiano apresentou um estudo realizado por ele onde 

considerou o cenário atual e a posição da carteira do Instituto. Ele então sugeriu que a 

carteira do Ipref tivesse até o final de 2022 um total de 70% do patrimônio investido em 

títulos públicos. Para alcançarmos essa porcentagem ele propôs resgatar todos os valores 

possíveis dos fundos de renda fixa, realizar resgates na estratégia de crédito privado, e por 

fim, utilizar o valor total das contribuições previdenciárias de todos os meses, até 

dezembro. Após a apresentação de todos os dados do estudo iniciou-se um debate entre os 

membros e levantou-se a questão da importância de se manter a diversificação da carteira. 

Também foi mencionado que seria arriscado engessar um patrimônio muito considerável, 

pois poderia comprometer a liquidez da carteira. Colocado em votação, ficou decido 

manter o esforço de manter uma porcentagem de até 60% da carteira alocado em títulos 

públicos até dezembro de 2022. É apresentado o saldo disponível para aplicação de R$ 

20.000.000,00 (vinte 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$ 20.000.000,00 (vinte 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 valor total dos fundos BB 

PREVIDENCIÁRIO XI TP, CNPJ: 24.117.278/0001-01 e BB PREV RF VII, CNPJ: 

19.523.305/0001-06, tendo em vista o vencimento das aplicações. 3). Resgatar valor total 

do fundo MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP, 

CNPJ: 14.115.118/0001-70 e resgatar valor total do fundo BNP PARIBAS INFLAÇÃO 

FI RF, CNPJ: 05.104.498/0001-56, atendendo a necessidade de seguir os limites que o 

ALM apresenta. 4). Aplicar o valor total de todos os resgates mencionados acima em 
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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. Na 

sequência os membros do comitê analisaram o fundo SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 

que desde outubro de 2021 vem performando muito abaixo do seu benchmark (Ibovespa).  

A priori, resolveu-se mantê-lo e não realizar a perda. O comitê também analisou o fundo 

QUELUZ VALOR FI AÇÕES que durante o ano de 2021 entregou resultados negativos e 

foi observado que ele apresenta melhora desde o início de 2022. O sr. Cristiano levantou a 

necessidade de atualizar o Regimento do Comitê de Investimentos. Ele apontou vários 

tópicos que precisam ser modificados e se propôs a realizar as alterações necessárias e 

apresenta-las posteriormente. Em decorrência das decisões resolve-se registrar estes atos 

no Extrato Decisório nº 008/2022, que após impresso é assinado por todos os presentes à 

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

Aparecida Ciscoto Bitencourt, Secretária do Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata 

que vai assinada por todos os presentes. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 

Membros Assinaturas 

Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt  

Cristiano Augusto de Oliveira Leão  

Iria Meire Martins  

Verônica Soares Geraldi  

 

 


