COMITÊ DE INVESTIMENTOS
O comitê de investimentos é um órgão deliberativo, cujos membros devem possuir capacidade e conhecimento
técnico suficientes para assessorar a Diretoria Executiva da Entidade nas decisões relativas à gestão de recursos. É
responsável por propor diretrizes e estratégias de investimentos; Propor a realização de investimentos dentro dos
parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e Legislação Vigentes, além de oferecer á ACEPREV um fórum
de discussão com a responsabilidade de apreciar, discutir e acompanhar os ativos que compõe ou que podem vir
a compor. O Comitê de Investimentos é formado atualmente por 04 membros, sendo 03 deles da Aceprev e 01
indicado pela Aperam.

Denner Glaudson de Freitas - DPO
. Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade
Machado Sobrinho e Pós - Graduação em Administração
Financeira pela FDC.
. Possui vasta experiência na área financeira, atuando como
Gerente de Operações Financeiras e Gerente de Tesouraria na
ArcelorMittal Brasil e Aperam South América.

Fábio Pereira Maia
. Graduado em Ciências Contábeis pela Newton Paiva e Pósgraduação em Mercado de capitais e derivativos pela PUC-Minas
. Possui 20 anos de experiência em fundos de pensão, sendo 15
anos na gestão de recursos de terceiros, atuando ativamente na
gestão de investimentos. Anteriormente na Fundação Forluminas
de Seguridade Social ocupava o cargo de Gerente de Renda Fixa.
. Atualmente na ACEPREV é Especialista de Investimentos,
respondendo pela área de Investimentos, Tesouraria e
Empréstimos.

João Batista Botelho

. Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade
Estácio de Sá e Pós-graduação em Mercado de capitais e
derivativos pela PUC-Minas
. Possui mais de 10 anos no mercado financeiro, atuando no
segmento de mercado de capitais. Na APERAM é responsável
pelo fechamento das operações de câmbio, derivativos,
aplicações de recurso financeiro (mercado interno e externo),
cotações indicativas, fechamento de operações de Leasing.

Thiago de Resende Andrade - AETQ
. Graduado em Ciências Econômicas pela PUC-Minas e MBA
em Gestão Financeira com Ênfase em Mercado de Capitais pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV.
. Possui vasta experiência na área financeira, investimentos e
em Fundos de Pensão. Anteriormente atuou na ArcelorMittal
Brasil, Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil FUNSSEST e Produtores Energéticos de Manso.

Bernardo Quiulas

. Analista de Investimentos na ACEPREV, e membro da Comissão
Técnica Leste de Investimentos da Abrapp.
. Graduado em Administração pelo Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG
. É Possui 3 anos de experiência no mercado financeiro, atuando
com análise e distribuição de produtos de renda fixa, renda
variável (ações e derivativos) e fundos de investimento.Possui
as certificações de Gestores da Anbima - CGA e de Especialista
de Investimentos - CEA, ambas da Anbima

COMITÊ DE ÉTICA
O Comitê é um colegiado interdisciplinar, de membros titulares, incluindo profissionais de várias áreas e
representantes da comunidade assistida pela Entidade, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para
defender os interesses dos participantes em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento de
padrões éticos, Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Entidade.
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de Castro

COMITÊ ELEITORAL
A Comissão Eleitoral deverá: acompanhar as inscrições, divulgar os inscritos, rubricar as cédulas, acompanhar a
votação, guardar as cédulas caso a apuração não seja imediata, efetivar a apuração e declarar os eleitos, titulares e
suplentes.
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Presidente - DPO
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COMITÊ GESTOR DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Comitê Gestor ficará responsável pela avaliação dos mecanismos de tratamento e proteção dos dados pessoais
existentes e pela proposição de ações voltadas ao seu aperfeiçoamento. Acompanhar a implementação do
Programa de Governança de Dados, para adequações da ACEPREV à LGPD, que regulamentou o tratamento dos
dados pessoais, além de dispor sobre os direitos dos respectivos titular.

Denner Glaudson de Freitas- DPO
. Graduado em Administração de Empresas pela
Faculdade Machado Sobrinho e Pós - Graduação em
Administração Financeira pela FDC.
. Possui vasta experiência na área financeira, atuando
como Gerente de Operações Financeiras e Gerente
de Tesouraria na ArcelorMittal Brasil e Aperam South
América.

Juleika Cristina Ferreira de Carvalho
. Possui Graduação em Ciências Contábeis pela FACISA,
Especialização em Controladoria e Finanças pela UFMG
e MBA em Controladoria, Finanças e Auditoria, pela FGV.
. Trabalha na área de Controladoria e Contabilidade de
Fundos de Pensão há 09 anos. Atualmente é Analista
Contábil, sendo responsável pelos processos de gestão
e controle de riscos e elaboração e acompanhamento
orçamentário, além de atuar nas demais atividades da
área.
. Membro da Comissão Técnica Leste de Governança e
Riscos da ABRAPP, desde 03/2018, tendo assumido o
cargo de Coordenadora Suplente a partir de 2020.

Siuza da Silva Pinto Mota
. Possui Graduação em Administração
Empreendedora pelo Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais - UNILESTE-MG.
. Trabalha na área de Seguridade de Fundos
de Pensão há 31 anos. Atualmente é Analista
de Gestão de Benefícios, sendo responsável
pela análise e conferência dos processos
da área de Seguridade, para liberação e
aprovação final da Diretoria de Seguridade e
Benefícios
. Responsável também pelo contencioso
da Entidade e realização de atendimentos
a Auditorias e solicitações de Auditores
Independentes.

