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ATA DE REUNIÃO – CCAPI-IPREF  
 

Às nove horas do dia dezenove  de Dezembro  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, Raquel V. F. Nunes Viveiros ,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 Fiscal do Ipref , Sr. Nelson dos Santos Serrano 
Filho. Sr. Eduardo iniciou a reunião apresentando um pequeno trecho sobre um 
documentário sobre o ocorrido na bolsa de valores americana em 2008, “Inside Job”, 
fazendo em seguidas suas considerações sobre a queda nas ações que atingiram 
investidores em todos os países, reforçando ainda que seria muito bom que todos 
assistíssemos   na íntegra, para um maior entendimento sobre funcionamento do mercado 
de ações e o funcionamento de uma “bolha”, nos indicando também o filme “ A grande 
Aposta” como complemento. Em seguida falou sobre a reunião realizada no dia anterior, em 
18/12/2017, tendo em vista que nem todos os membros conseguiram participar, onde o  
Sr.Elder Andrade, representante grupo Western, especialista em fundo de pensão  nos 
apresentou seus produtos, incluindo  - BDR’s – ações americanas negociadas no Brasil , 
nos atualizando sobre a nova resolução , de número 4604, onde foi autorizando 
investimento neste segmento de renda variável. Continuando   apresentou resumo geral 
dos investimentos, onde constatamos que tivemos um mês negativo, porém continuamos 
atingindo a meta anual. No sentido de continuarmos diversificando nossos investimentos 
para atingirmos a meta, conforme entendimento geral e aprovação  do comitê , em 
janeiro/2018 será efetuado   alguns   remanejamentos em nossos  fundos ,   tendo em vista 
que com a queda dos juros , só com fundos de renda fixa não conseguiremos  atingir a 
meta .Será retirado o valor de    R$ 10.000.000,00 ( dez milhões de reais) do fundo   Caixa 
Brasil IMA-B TP FI RF (10.740.658/0001-93), e remanejados conforme segue:  R$ 
3.000.000,00 no fundo Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica Rf - 23.215.097/0001-55 R$ 
3.000.000,00 Caixa Fi Brasil Ima-B 5 Títulos Públicos Rf Lp - 11.060.913/0001-10, R$ 
3.000.000,00 no fundo Caixa Fi Brasil Idka Ipca 2a Títulos Públicos Rf Lp -
 14.386.926/0001-71  R$ 500.000,00 no fundo Western Asset IMA-B Ativo FI Renda Fixa -
 09.087.301/0001-79 , R$ 500.000,00 também no fundo Western Asset Long & Short FIM -
 07.672.392/0001-84 , sendo um multimercado e os outros renda fixa devidamente 
aprovados pela nossa política de investimentos, e transferido  o valor total do fundo  BB Ima 
– B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário (07.442.078/0001-05) para o fundo  BB 
Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fic Fi - 25.078.994/0001-90 .Sr. Eduardo nos 
atualizou também sobre a nova resolução, número 4604,  do Conselho Monetário Nacional, 
no  sentido de tornar os fundos mais seguros , reduzindo fraudes , onde  o  fundo só poderá 
investir em títulos de créditos empresas de capital aberto, com isso ganha-se mais 
qualidade no crédito porque a Lei das S/A usa diversas ferramentas de controle para 
verificação e avaliação da saúde das empresas ,  salientando que  ao dividirmos os valores 
em fundos diversos podemos  minimizar o impacto caso algum fundo não tenha o retorno 
esperado, conforme relatórios hoje estamos com nosso patrimônio com 67% com resgate 
imediato , 5% para 5 anos e 27% com títulos públicos para mais de 5 anos ,  no prazo final 
são títulos que conseguiremos bater a meta  porém o governo não lançará mais títulos 
neste formato.  Em visita ao SPPREVCOM verificou que eles mantinham uma carteira única 
com títulos públicos, porém agora com este cenário de juros mais baixos, terão que 
diversificar seus investimentos porque o governo não lançará mais esses títulos com 
rentabilidade igual ou superior a meta, neste caso todos os gestores serão forçados a 
procurar novos produtos. Em seguida  foi colocado em pauta e aprovado por  todos os 
membros,  a necessidade  de  convocação de  reuniões extraordinárias onde serão 
discutidos assuntos específicos na área de investimentos, para que a comissão tenha 
sempre mais conhecimentos e esteja sempre atualizada com as novidades do mercado 
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financeiro, inclusive abrir essas reuniões para membros dos conselhos para que os 
mesmos possam aprimorar seus conhecimentos,  em seguida   solicitou a Sra. Jaqueline e 
Sra Iria um breve relato sobre IX debate que a Wester Asset proporcionou aos clientes e 
colaboradores no encerramento do exercício de 2017, ambas gostaram muito do evento 
com a abertura e os  debates  sempre focados  no mercado financeiro mundial, com  ênfase 
nas dificuldades cada vez em maior escala  de entregarmos resultados positivos e  nos 
apresentando o Brasil sempre como um mercado promissor, com possibilidades de 
investimentos em diversas áreas em desenvolvimento , porém todos falaram da 
necessidade de  regras no sentido de  garantir  segurança jurídica, assim,  mesmo em um 
ano difícil , com eleições ,haverá  uma grande probabilidade que os investidores globais  
continuem acreditando e confiando no Brasil.  Dando continuidade a Sra. Jaqueline 
apresentou o processo de credenciamento de Santander Brasil Gestão de Recurso Ltda, o 
qual foi aprovado pelos membros do comitê. A srª Raquel solicitou a todos que opinassem 
sobre qual o melhor dia da semana para que pudéssemos definir o calendário das reuniões 
ordinárias, neste sentido houve um consenso para que sejam agendadas sempre na última 
quinta feira de cada mês, de preferência no período da manhã.   A próxima reunião será 
agendada posteriormente e seguirá o calendário de 2018.  Nada mais a tratar, foi encerrada 
a reunião às doze horas e quinze minutos. E para constar, eu,       Iria Meire Martins ,  lavrei 
a presente ata que vai assinada por todos os presentes 
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Iria Meire Martins - membro     

Eduardo Augusto Reichert – membro Gestor     

Márcio Rodofo Oliveira Alves - membro     

Raquel V. F. Nunes Viveiros -  coordenadora     

Jaqueline Antonia de Souza - convidada 
 

 
 

   

Nelson dos Santos Serrano Filho– Cons. Fiscal –
convidado 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


