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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 15/2022 – 28/10/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Às 9 horas e 40 minutos do dia vinte e oito de outubro 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, Andréia Aparecida 

Ciscoto Bitencourt, Iria Meire Martins e Cristiano Augusto de Oliveira Leão. Também 

presente na reunião a presidente do IPREF, a senhora Marcela Bragança Zenati Barros. 

Verificado o quórum suficiente inicia-se a reunião. Recebe-se Documentos nº. 01. 

Consolidado de ativos do IPREF referente ao mês de setembro de 2022, com as seguintes 

informações: No mês de setembro de 2022 a carteira de investimentos do IPREF 

performou -0,77%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,11% obtendo um 

resultado -0,88% em relação a meta mensal. No acumulado do ano a carteira de 

investimentos do IPREF performou 0,65%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período 

foi de 7,94%, estando a carteira do IPREF -7,29% abaixo da meta. Recebem-se os 

Processos: A) Processo 791/2022, referente ao credenciamento da instituição BTG Pactual 

Asset Management S.A. DTVM – CNPJ: 29.650.082/0001-00 e do fundo BTG PACTUAL 

S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO – CNPJ: 36.499.594/0001-74. B) Processo 

792/2022, referente ao credenciamento da instituição BTG Pactual Serviços Financeiros 

S.A. DTVM – CNPJ: 59.281.253/0001-23. C) Processo 793/2022, referente ao 

credenciamento da instituição Magna Agente Autônomo De Investimentos S/S Ltda. – 

CNPJ: 13.426.885/0001-37. D) Processo 794/2022, referente ao credenciamento da 

instituição Banco J. Safra S.A. – CNPJ: 03.017.677/0001-20, bem como o credenciamento 

dos fundos Safra Ações Livre FIC FIA – CNPJ: 32.666.326/0001-49, Safra Consumo 

Americano FIA BDR-Nível I PB – CNPJ: 19.436.818/0001-80, Safra Carteira Premium 

FIM - CNPJ: 17.253.869/0001-40, Safra Extra Bancos FIC FI RF CP – CNPJ: 

20.441.483/0001-77 e Safra Soberano Regime Próprio FIC FI RF Referenciado DI – 

CNPJ: 10.347.195/0001-02. E) Processo 800/2022, referente ao credenciamento da 

instituição Safra Serviços De Administração Fiduciária – CNPJ: 06.947.853/0001-11. 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 
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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 24/10/2022 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). Aplicar R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no fundo RIO BRAVO CRÉDITO 

PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA – CNPJ: 09.543.255/0001-75, tendo 

em vista que o fundo é atrelado ao CDI. 3). Aplicar R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões 

de reais) 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. Ato contínuo, iniciou-se a análise da Política de Investimentos para o ano de 2023. 

O documento foi previamente disponibilizado a todos os integrantes do comitê para 

conhecimento e estudo. Foram realizados alguns ajustes sugeridos e em seguida aprovada 

por todos os membros. Dando sequência, a servidora Verônica informou que recebeu um 

comunicado da empresa Queluz Gestão de Recursos Financeiros onde foi relatado que no 

dia 14/10/2022, houve um fato relevante envolvendo o fundo de investimento QUELUZ 

VALOR FI AÇÕES. Segundo o que consta no comunicado, o gestor do Fundo e Diretor de 

Renda Variável da Queluz montou posição em derivativos em volume superior ao que é 

permitido pelas políticas internas e regulamento do fundo. Isso ocasionou impacto 

considerável na cota do fundo e as áreas de controle determinaram o encerramento da 

posição. Diante deste cenário, a servidora Verônica sugeriu realizarmos uma diligência na 

empresa para que se possa verificar o contingenciamento do risco e gestão de compliance. 

Em relação ao fundo de investimento SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA os integrantes do 

comitê têm observado uma performance muito abaixo do seu benchmark desde outubro de 

2021. Ficou decidido mantê-lo, monitorando os resultados. Em decorrência das decisões 

resolve-se registrar estes atos no Extrato Decisório nº 010/2022, que após impresso é 

assinado por todos os presentes à reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 10 horas e 30 minutos. Eu, Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt, Secretária 

do Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 

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