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ATA DE REUNIÃO – CCAPI-IPREF  
 

Às quinze horas do dia vinte e sete de Novembro  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, Gilberto de Sousa Medeiros, 
Márcio Rodolfo Oliveira Alves, Iria Meire Martins, Srº Eduardo Augusto Reichert, gestor dos 
recursos do RPPS e como convidados  a servidora  do Instituto ,  Jaqueline Antonia de 
Souza e o membro do Conselho Administrativo do Ipref , Sr.Luiz Carlos da Rocha 
Gonçalves. Por motivo de agenda foi alterada a data da reunião, tendo em vista que a 
convocação inicial seria para o dia dezessete de novembro, conforme calendário anual. 
Iniciando a reunião Sra. Jaqueline apresentou os processos de credenciamentos  
finalizados aos membros do comitê, os quais foram devidamente aprovados , conforme 
segue: J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda  (CNPJ 06.947.853/0001-11) e 
Renovação: BB Gestão de Recursos DTVM (30.822.936/0001-69) ambos no formato QDD Anbima. 
Em seguida Sr. Eduardo apresentou os resultados dos investimentos referente ao mês de 
outubro, onde a comissão constatou que houve um desempenho abaixo da meta mensal, 
porém no acumulado anual superamos a meta em mais de 100%. Analisando este cenário 
Sr. Eduardo, gestor dos fundos, salientou que com a queda na taxa de juros teremos 
rentabilidades bem menores e consequentemente mais dificuldades em aumentarmos os  
rendimentos, o que nos obriga  cada vez mais diversificarmos  nossos investimentos  na 
tentativa de cumprimos a meta.  Neste sentido  Sr. Eduardo estendeu o convite aos 
membros do comitê para participar do IX Debate organizado   pela empresa Western Asset, 
no dia 01/12/2017, onde teremos uma visão geral do cenário econômico e demais assuntos 
pertinentes as diretrizes dos investimentos, acrescentou também que no dia trinta de 
novembro receberá uma funcionária da Caixa Econômica Federal  e que a mesma fará  
apresentação sobre os produtos  voltados para o RPPS, convidou a todos, frisando que 
seria muito boa a participação dos membros do comitê. Neste momento Sr. Gilberto 
levantou a possibilidade de estruturarmos o Ipref para que pudéssemos fazer empréstimos 
à funcionários, o comitê recebeu a sugestão com positivismo, porém teremos que verificar à 
possibilidade legal dentro das normas que regem os institutos de previdência. A próxima 
reunião seguirá o calendário e está marcada para 15/12/2017.  Nada mais a tratar, foi 
encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta 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    

Gilberto De Sousa Medeiros - membro 
 

    

Iria Meire Martins - membro     

Eduardo Augusto Reichert – membro Gestor     

Márcio Rodofo Oliveira Alves - membro     

Jaqueline Antonia de Souza - convidada     

Luiz Carlos da Rocha Gonçalves – Cons. Adm –
convidado 
 
 

    

 

 

 


