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ATA  DE  REUNIÃO – CCAPI-IPREF  
 

Às quinze horas do dia vinte e nove de Setembro 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, Raquel V. F. Nunes Viveiros,Srº Eduardo Augusto Reichert, Diretor 
Administrativo e Financeiro do IPREF e a servidora Jaqueline. Após a apresentação 
referente aos índices de Agosto, onde a comissão constatou que tivemos um ótimo 
desempenho, confirmando que superamos a meta em 84% até o fechamento de Agosto. 
Mesmo com esse cenário positivo e pensando em maior diversificação das nossas 
carteiras, a comissão avaliou a questão de fundos de gestão ativa  e  fizeram a opção de  
remanejamento no valor de R$ 10.000.000,00 ( Dez milhões) , que consiste em diminuir 
nossos investimentos em IMA-B Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP e aplicar em IRFM-1 -,Caixa FI 
Brasil IRF-M 1 TP RF (CNPJ 10.740.670/0001-06), e diminuir nossos investimentos em IRFM-1 
(RF IRF-M 1 TP FIC FI) do Banco do Brasil e aplicar no Gestão Ativa BB Previdenciário Renda Fixa 
Alocação Ativa FIC FI (CNPJ 25.078.994/0001-90), foi consenso também entre todos em 
mantermos a política investimento de investimento aprovada em junho de 2017  ,  tendo em 
vista que não há necessidade de alterações  pois a mesma está de acordo com a portaria 
do ministério da previdência , obedecendo  o prazo para envio em  31/10/2017, única 
alteração  neste  momento foi a opção de não mantermos calendário das reuniões na 
política de investimento e sim no regimento interno. Em seguida Sr. Eduardo nos 
apresentou as Lâminas de informações sobre o fundo 500 FIM  e Long & Short FIM da 
Western para conhecimento , nos atualizando também  sobre a visita que fez em 
28/09/2017, na Prefeitura de Jundiaí, onde várias empresas apresentaram seus produtos 
voltados para os RPPSs,  dando continuidade comentou em seguida que em reunião na 
APREPEM com outros gestores ,houve novamente a discussão para criação de um fórum 
entre as regiões próximas onde poderemos trocar nossas experiências e obtermos mais 
informações sobre a área de investimento. Em seguida a servidora Jaqueline nos 
apresentou mais o processo de credenciamento do Banco Bradesco devidamente finalizado 
de acordo com a normas vigentes . A próxima reunião seguirá o calendário e está marcada 
para 27/10/2017.  Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e 
quarenta e cinco minutos. E para constar, eu,       Iria Meire Martins ,  lavrei a presente ata 
que vai assinada por todos os presentes 
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Raquel V. F. Nunes Viveiros -  coordenadora 
 

    

Iria Meire Martins - membro     

Eduardo Augusto Reichert - membro     

Márcio Rodofo Oliveira Alves - membro     

Jaqueline Antonia de Souza - convidada     

 

 

 

 

 


