
 

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

 
ATA  DE  REUNIÃO – CCAPI-IPREF  

 
 
 

Às quinze horas do dia vinte e seis junho de dois mil e dezessete, na sala do Diretor 
Administrativo 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 . A reunião iniciou-se com 
os relatos de experiências referente a participação dos membros da comissão na  
Expert/2017, evento anual  voltado ao segmento de investimentos, onde tivemos palestras 
voltadas aos RPPS, as quais esclarecendo sobre aplicações através do Tesouro Direto e  
produtos  que se enquadram na Resolução da CMN 3922, na ocasião  tivemos uma visão 
geral de como são efetuadas as escolhas para formação de um fundo com objetivo de 
atender as demandas dos RPPSs , sempre com ativos que se enquadram dentro da  
resolução. Participamos de debates sobre o cenário econômico atual e houve 
apresentações de várias empresas coligadas a empresa XP investimentos. Dando 
continuidade a comissão analisou os índices e retornos dos investimentos referente ao mês 
de Maio/17, onde observamos   que apesar do cenário político conturbado por denúncias 
ao Presidente da República, apenas alguns fundos tiveram índices negativos e continuamos 
dentro da meta atuarial, com esse cenário a decisão foi mantermos os investimentos. A 
próxima reunião seguirá o calendário e está marcada para 28/07/2017.  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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Raquel V. F. Nunes Viveiros -  coordenadora 
 

    

Iria Meire Martins - membro     

Eduardo Augusto Reichert - membro     

Márcio Rodofo Oliveira Alves - membro     

Gilberto de Sousa Medeiros  - membro     

 

 
 


