
 

 
Rua do Rosário, 226 - Vila Camargos - Guarulhos - São Paulo - 07111-080 – fone 2461-6363 

 
ATA  DE  REUNIÃO – CCAPI-IPREF  

 
 

Às quatorze horas do dia vinte e oito de julho de dois mil e dezessete, no auditório 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 pedido do Sr. 
Eduardo a reunião iniciou-se às 14 horas, tendo em vista apresentação da empresa 
XPinvestimentos com início agendado para as 15 horas. Iniciando a reunião Sr. Eduardo  
solicitou o registro em ata referente à apresentação da empresa  AZ Quest  em 18/07/2017, 
lâmina anexo ao processo, onde participaram todos os membros do comitê , a Sra. 
Jaqueline Antonia de Souza e  o presidente do Instituto, Sr. Eduardo Yukisaki Kamei, nesta 
oportunidade  srs.  Daniel Borini e Daniel Longo nos apresentaram o fundo de investimento 
AZ Legan Valore FI RF CP, para apreciação da comissão e posterior aplicação dos 
recursos. Conforme discutido pelos membros nesta data, o fundo está devidamente 
enquadrado na Resolução da CMN nº 3922, bem como na nossa política de investimento, 
levamos também em consideração a formação da carteira com ativos de baixo risco de 
crédito e houve um consenso do comitê favorável ao sugerido pelo sr. Eduardo, que seja, 
investirmos o valor de R$ 3.000.000,00(três milhões) de reais   neste fundo, bem como o 
remanejamento do   recurso do BB Fluxo Fic renda Fixa, tendo em vista que o mesmo 
apresenta um rendimento abaixo de seu Benchmark (CDI). Na sequência Sr. Eduardo 
apresentou à comissão proposta de um fundo imobiliário, H11 Gestão de Recursos LTDA, 
referente à administração de cemitérios, porém não houve aprovação quanto a adesão ao 
investimento porque não se enquadra na nossa política. Dando continuidade solicitou aos 
membros confirmação referente à visita na empresa Western agendada para dia 09/08, 
reforçando a necessidade de diversificação da nossa carteira, principalmente agora com a 
redução da taxa Selic. A coordenadora do comitê, Srª Raquels , lembrou o Sr. Eduardo a 
necessidade de publicação da política de Investimento atual, após mudanças para 
adequação de acordo com a determinação do   Ministério da Previdência, bem como 
alinhamento de apresentação ao Conselho Deliberativo, após esse fechamento semestral, 
para que o mesmo tenha uma visão geral e conhecimento de todos os investimento/retorno 
até a presente data. Em seguida Sr. Eduardo distribuiu os relatórios referente ao mês de 
Junho/2017, e fazendo uma análise geral salientou à comissão que continuamos 
ultrapassando a meta em quase 1%, sendo assim a comissão optou apenas pelo 
remanejamento e aplicação já citado acima e o restante deverá ser mantido. Às quinze 
horas e quinze minutos iniciou-se apresentação da empresa XPinvestimentos com as srªs 
Paula Lima e Caroline Sampaio, que nos trouxe uma explanação geral referente à empresa, 
escolha e formação dos fundos, e também resumo de alguns fundos direcionados aos 
RPPSs, devidamente enquadrados na resolução da CMN. Nos orientou também das 
facilidades oferecidas pela empresa, onde podemos utilizar apenas uma conta para 
aplicação em vários fundos, com gestores diferentes, onde conseguiremos diversificar a 
carteira e continuarmos atingindo nossos objetivos em relação a meta atuarial. Salientaram  
que a XPinvestimentos  tem vários clientes de  RPPS e que sua  plataforma é  direcionada 
as nossas necessidades, inclusive ferramentas para mantermos atualizados os 
credenciamentos exigidos pelo Ministério da Previdência.  A próxima reunião seguirá o 
calendário e está marcada para 25/08/2017.  Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às 
dezessete horas. 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     

 

 
 


