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ATA DE REUNIÃO – CCAPI-IPREF 

 
Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala de 
reunião do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, 
reuniram-se os membros do Comitê de Controle e Acompanhamento da Política de 
Investimentos – CCAPI-IPREF: Márcio Rodolfo Oliveira Alves, Raquel V. F. Nunes Viveiros, 
Eduardo Augusto Reichert, na qualidade de Gestor dos Recursos do RPPS e como 
convidados, a servidora do Instituto, Jaqueline Antonia de Souza e o membro do Conselho 
Fiscal do Ipref, Nelson dos Santos Serrano Filho. Por motivo de fruição de férias da 
secretária do Comitê, Sra Iria Meire Martins, assumiu como secretário ad hoc, o Sr. Márcio 
Rodolfo Oliveira Alves. Por motivo de agenda, a data desta reunião fora alterada, visto que 
a convocação inicial seria para o dia vinte e cinco de janeiro, conforme calendário anual. A 
reunião iniciou com o Sr. Eduardo apresentando o desempenho dos investimentos do 
Instituto. Em dezembro, a rentabilidade de 0,94% superou a meta do mês, definida em 
0,72%. Ainda concluiu que 2017 foi um ano favorável para os investimentos e com poucas 
alterações na carteira, resultando em um retorno acumulado de 11,81%, diante da meta 
atuarial de 8,11%, ou seja, o fechamento do ano se deu com 145,56% da meta anual. 
Acrescentou que quase noventa por cento das aplicações do Instituto estão em grandes 
bancos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O Sr. Eduardo também 
comentou que as realocações aprovadas pelo Comitê na última reunião foram feitas, com 
exceção das aplicações em dois fundos da Western Asset, tendo em vista a finalização do 
processo de cadastramento do Ipref nesta instituição. Tão logo esse processo seja 
finalizado, os investimentos serão efetuados. Na sequência, o Sr Eduardo questionou se 
pode dar continuidade ao plano de apresentação de novos administradores e gestores de 
investimentos e os membros presentes concordaram. Citou algumas instituições a 
conhecer, como o Banco BNP, JP Morgan e Vinci Partners. Ainda propôs aos membros do 
Comitê que sugiram instituições para agendamento de reuniões. Ficou definido que a 
primeira reunião será agendada no próprio Instituto e caso o Comitê avalie que se trata de 
uma boa oportunidade, o Comitê irá até a instituição para conhecer também sua estrutura. 
Em seguida, comentou sobre o Seminário Nacional da ABIPEM, que será realizado em 
Guarulhos, nos dias 14 a 16 de março, cuja participação é importante para adquirir 
conhecimentos em RPPS, bem como na área de investimento, pois será um assunto 
abordado. Retomou-se o tema calendário das reuniões, definindo as datas das reuniões 
ordinárias para toda quarta quinta-feira do mês, às nove horas da manhã e reuniões 
extraordinárias de aprendizagem nas segundas quintas-feiras do mês. As datas das 
reuniões extraordinárias serão destinadas tanto para discussão de temas na área de 
investimentos que sejam do interesse do Comitê agregar conhecimento, como também para 
as reuniões de apresentação das novas instituições, porém ficando a flexibilidade 
estabelecida de acordo com a agenda da instituição. Permanecerá fora do calendário os 
eventos em que o Instituto participar devido a imprevisibilidade. Sra. Raquel levantou a 
questão referente a representatividade do Comitê de Investimentos. Conforme o regimento 
são seis vagas, porém apenas cinco estão preenchidas. O Sr. Nelson foi escolhido pela 
nova gestão do Conselho Fiscal para ser seu representante no Comitê de Investimentos, 
assim, mantendo também o outro representante desse mesmo Conselho, o Sr. Gilberto, o 
quadro ficaria completo. Sr. Nelson sugeriu abrir a vaga para mais um membro do Conselho 
Administrativo devido a quantidade de membros ser maior. Sr. Márcio questionou sobre a 



 

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

possibilidade de aumentar o quadro de membros para sete, incluindo dois representantes 
de cada Conselho – Administrativo e Fiscal, até prevendo os casos de ausência. Sr. 
Eduardo lembrou que a maioria dos membros do Comitê de Investimentos precisam ser 
certificados e informou que está terminando de elaborar um curso de CPA-10 que será 
ministrado entre final de março e começo de abril. Para finalizar Sr. Eduardo conclui que os 
ativos se comportam de maneira volátil em ano eleitoral, porém o objetivo do Comitê é ter 
consistência nos investimentos e proteger a carteira, ainda que não atinja a meta. A 
próxima reunião seguirá o calendário e está agendada para o dia 22/02/2018. Nada mais a 
tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta e cinco minutos. E para constar, eu, 
Márcio Rodolfo Oliveira Alves __________, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que vai 
assinada por todos os presentes. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 
 

Nome Assinatura 

Eduardo Augusto Reichert – membro/gestor  

Raquel V. F. Nunes Viveiros -  coordenadora  

Márcio Rodolfo Oliveira Alves - membro  

Nelson dos Santos Serrano Filho - convidado  

Jaqueline Antonia de Souza - convidada  

 


