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ATA  DE  REUNIÃO – CCAPI-IPREF  
 

Às quinze  horas do dia vinte e cinco de Agosto de dois mil e dezessete, na sala da 
Diretoria do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Guarulhos, 
reuniram-se os membros do Comitê de Controle e Acompanhamento da Política de 
Investimentos do IPREF – CCAPI-IPREF, os servidores, Márcio Rodolfo Oliveira Alves, Iria 
Meire Martins, Gilberto Sousa de Medeiros, Raquel V. F. Nunes Viveiros ,  Srº Eduardo 
Augusto Reichert, Diretor Administrativo e Financeiro do IPREF e a servidora Jaqueline. A 
reunião iniciou-se com seu Eduardo nos mostrando o fechamento do mês de Julho, onde 
visualizamos que a maioria dos fundos tiveram um rendimento acima da meta mensal e no 
acumulado do ano estamos acima meta em 3,32%. Dando continuidade solicitou aos 
membros confirmação referente à visita no banco Safra, em 18/09/2017, onde todos terão a 
oportunidade de conhecer os produtos voltados para o RPPS. A coordenadora do comitê, 
Srª Raquel juntamente com a servidora Jaqueline nos relatou a visita efetuada em 
09/08/20107, na empresa Western, dando continuidade ao plano de obtermos mais 
informações sobre as oportunidades de investimentos, tendo em vista a necessidade de 
diversificação das nossas carteiras. Sr. Eduardo reafirmou que pretende constantemente 
promover visitas às empresas nos diversos segmentos que estejam alinhados com nossas 
necessidades de investimentos, conforme disciplinado pela Secretaria da Previdência, para 
que os membros do comitê tenham mais informações e fiquem mais seguros em suas 
decisões, bem como promover eventos na área de investimento, com fóruns, palestras, etc. 
Em seguida solicitou aos membros mais uma vez que analisem as propostas de mudanças, 
no regimento interno e reforçou a necessidade que todos façam suas observações em 
relação as alterações para finalização e posterior envio ao conselho para aprovação, 
salientando que não há determinação que o comitê seja criado em Lei, portanto 
manteremos o comitê disciplinado por instrução normativa.  Em seguida a servidora 
Jaqueline nos apresentou todos os processos das empresas devidamente credenciadas,  
após todos os trâmites necessários , bem como a aprovação pelo comitê, conforme segue: 
Caixa Econômica Federal/Rio Bravo Investimentos Ltda/Western Asset Management 
Company DTVM/Az Quest Investimentos Ltda. Neste momento o Sr. Eduardo aproveitou 
para nos informar sobre uma visita aqui no instituto do funcionário André Cobianchi, do 
banco J.P. Morgan S. A, e a pretensão do mesmo em fazer o credenciamento, tendo em 
vista que o credenciamento é obrigatório para que o instituto possa investir nos produtos 
oferecidos. Sr. Eduardo nos esclareceu  neste momento   que a aceitação do 
credenciamento é obrigatória , desde que as pessoas cumpram os requisitos para isso, 
porém  não significa que vamos investir em todas as empresas credenciadas, mas que é 
muito bom para termos mais opções no momento de investir. A próxima reunião seguirá o 
calendário e está marcada para 15/09/2017.  Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às 
dezesseis horas e quarenta minutos. E para constar, eu,       Iria Meire Martins ,  lavrei a 
presente ata que vai assinada por todos os presentes 
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 NOME ASSINATURA    

Raquel V. F. Nunes Viveiros -  coordenadora 
 

    

Iria Meire Martins - membro     

Eduardo Augusto Reichert - membro     

Márcio Rodofo Oliveira Alves - membro     

Gilberto de Sousa Medeiros  - membro     

Jaqueline Antonia de Souza - convidada     


