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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 16/2022 – 28/11/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Às 9 horas do dia vinte e oito de novembro 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 e 

Cristiano Augusto de Oliveira Leão. Também presente na reunião, Marcela Bragança Zenati 

Barros, presidente do IPREF. Verificado o quórum suficiente inicia-se a reunião. A Gestora de 

Recursos do RPPS, servidora Verônica, utilizando-se de slides projetados, conduz a reunião 

com a seguinte pauta:  1. Credenciamento; 2. Indicadores Econômicos; 3. Relatório Consolidado 

de Investimentos do mês de outubro de 2022; 4. Decisões de Movimentações; 5. Minuta da 

alteração do Regimento Comitê de Investimentos. 

 Item 1 da Pauta: Credenciamento. Os seguintes processos digitais de credenciamento foram 

informados previamente por via digital aos membros do comitê de investimentos, bem como à 

diretora e à presidente, a fim de que pudessem ser analisados antecipadamente à data da reunião:  

A) Processo 867/2022, referente ao credenciamento da instituição XP GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA. – CNPJ: 07.625.200/0001-89 e dos fundos: XP INVESTOR 

DIVIDENDOS FIA – CNPJ: 16.575.255/0001-12 e XP INVESTOR FIA – CNPJ: 

07.152.170/0001-30; B) Processo 866/2022, referente ao credenciamento da instituição BNP 

PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. – CNPJ: 02.562.663/0001-25 e dos 

fundos: ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CNPJ: 

11.147.668/0001-82; BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF – CNPJ: 05.104.498/0001-56; BNP 

PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES, CNPJ: 11.108.013/0001-03; BNP PARIBAS MATCH DI 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO – 

CNPJ: 09.636.393/0001-07; C) Processo 882/2022, referente ao credenciamento do fundo BTG 

PACTUAL TACTICAL BONDS INSTITUCIONAL F.I.M. CRÉDITO PRIVADO 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CNPJ: 47.969.008/0001-24; D) Processo 368/2022, 

referente ao credenciamento do fundo ICATU VANGUARDA FI RENDA FIXA PLUS LP - 

CNPJ: 05.755.769/0001-33. 

 Item 2 da Pauta: Indicadores Econômicos. A Gestora de Recursos do RPPS, servidora 

Verônica, continua a reunião explanando os dados de fechamento do dia anterior dos seguintes 
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indicadores econômicos: Selic, dólar, IPCA, Ibovespa e S&P 500. Também demostra as taxas 

indicativas da anbima das NTN-Bs com fechamento no dia anterior, bem como as perspectivas 

de mercado demonstradas no último boletim focus do Banco Central do Brasil.  

Item 3 da Pauta:  Relatório Consolidado de Investimentos do mês de outubro de 2022. O 

relatório consolidado referente à posição dos Investimentos no fechamento do mês de outubro de 

2022 foi disponibilizado previamente, por via digital, aos membros do comitê de investimentos, 

assim como também foi disponibilizado no site do Ipref para o conhecimento dos segurados. A 

Gestora de Recursos do RPPS, servidora Verônica, apresenta os principais dados do relatório. 

No mês de outubro de 2022 a carteira de investimentos do IPREF performou 2,15%, enquanto a 

meta atuarial para o período foi de 0,98% obtendo um resultado 1,17% em relação a meta 

mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 2,81%, enquanto 

a meta atuarial para o mesmo período foi de 8,99%, estando a carteira do IPREF -6,18% abaixo 

da meta. Apresenta também os percentuais das classes de ativos da carteira, bem como dos 

artigos da Resolução CMN 4.963/21, posicionadas no mês em questão e faz a comparação em 

relação à política de investimentos vigente. Em seguida, também cita os fundos ICATU 

VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV e RBR REITS US DOLAR FIC FI AÇÕES 

BDR NÍVEL I que se encontram em situação de desenquadramento passivo, e no momento, não 

sugere intervenção nesses fundos, pois o desenquadramento em questão foi causado por situação 

involuntária devido à resgate de cotas de outros cotistas, o que resultou na diminuição do 

patrimônio do fundo e consequentemente, no desenquadramento. Porém, explica que a 

Resolução CMN 4963/2021, bem como a Portaria MTP 1.467/2022, preveem esse tipo de 

situação e estabelecem um prazo de 180 dias para o reenquadramento. O Comitê de 

Investimentos decide, por unanimidade, não intervir nos respectivos fundos, e acompanhar o 

desenquadramento nos próximos relatórios. Dando sequência, foi observado novamente por este 

Comitê, os fundos de investimentos SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA que desde outubro de 

2021 vem performando muito abaixo do seu benchmark e o fundo QUELUZ VALOR FI 

AÇÕES que durante o ano de 2021 entregou resultados negativos. Decidiu-se pela continuidade 

do acompanhamento dos resultados. 

Item 4 da Pauta:  Decisões de Movimentações. A servidora Verônica, apresentou o saldo 

disponível para aplicação de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) referente às 

receitas de contribuições previdenciárias do plano previdenciário, no fundo BB 

PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO, conta 80.500-9.  O servidor Cristiano sugeriu o resgate total 

do fundo Somma Brasil FIA, considerando que no acumulado de 36 meses o fundo apresentou 
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desempenho de rentabilidade abaixo do seu índice de referência. Os demais membros, após 

verificarem que o resgate do fundo, atualmente, não ocasionaria realização de prejuízos, 

concordaram com a retirada total do montante aplicado. Os membros concordaram também em 

aumentar o percentual da carteira em NTN-B, uma vez que o objetivo da Política de 

Investimentos de 2022 é alcançar 50% da carteira nesse ativo, além de que, os títulos estão com 

taxas atrativas, principalmente nas pontas mais longas, também foi levado em consideração o 

risco de crédito nestes papéis, que foi considerado pelo comitê, como baixo, considerando, 

principalmente, o horizonte da carteira do Instituto. Assim, o Comitê de Investimentos, após 

ciência dos valores disponíveis, e levando em consideração 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: A). 

Resgatar R$ 22.000.000,00 (vinte e dois 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. B). 

Resgatar o valor total do fundo SOMMA BRASIL FIA - CNPJ: 14.550.994/0001-24 

(aproximadamente R$11.700.000,00). C). Aplicar o valor total dos resgates em NTN-B, 

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

mínimo 100% da meta atuarial para 2023 e os títulos deverão ser marcados na curva. 

Item 5 da Pauta:  Minuta da alteração do Regimento Comitê de Investimentos. Ato 

contínuo, o membro Cristiano apresentou a minuta das alterações realizadas no Regimento 

Interno do Comitê de Investimentos do IPREF. Alguns pontos foram debatidos e ajustados. O 

servidor também abordou a possibilidade de pagamento de gratificação aos membros do comitê.  

Diante do exposto, a presidente do Instituto solicitou que seja feita uma pesquisa mais detalhada 

sobre o assunto e alguns pontos foram levantados por ela, como forma de operacionalização do 

pagamento dessa gratificação, se seria via tesouraria ou folha de pagamento, e neste caso, tendo 

no comitê servidores fora do quadro do Ipref, como seria realizado este lançamento. Também 

mencionou que há a necessidade de apresentar leis que preveem a legalidade desse tipo de 

gratificação. Ficou agendada para a reunião de janeiro a apresentação dos dados obtidos. 

Terminada as demandas, resolve-se registrar as decisões dos Itens 01 e 04 da pauta no Extrato 

Decisório nº 11/2022, que após impresso é assinado por todos os presentes. 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. 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
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Membros Assinaturas 

Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt  

Cristiano Augusto de Oliveira Leão  

Verônica Soares Geraldi  

 

 

 

 


