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ATA DE REUNIÃO – CCAPI-IPREF 

 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito, na 
sala da diretoria 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: Raquel V. F. Nunes Viveiros, Gilberto Sousa 
de Medeiros, Iria Meire Martins, Eduardo Augusto Reichert, na qualidade de Gestor dos 
Recursos do RPPS e como convidada, a servidora do Instituto, Jaqueline Antonia de 
Souza. A reunião iniciou com o Sr. Eduardo apresentando o relatório de desempenho 
dos investimentos referente ao mês de janeiro, demonstrando que o Instituto atingiu o 
resultado de 2,18%, frente a 0,72% da meta mensal, equivalendo a quase 300% da 
meta. Ressaltou ainda o retorno positivo do fundo de ações que teve rentabilidade 
superior a 11% em janeiro. Sr. Eduardo nos informou que o remanejamento aprovado 
na reunião de dezembro foi efetuado  parcialmente, restando ainda R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais), os quais seriam  aplicados nos fundos da Western Asset, porém 
não efetivados devido a finalização do processo de cadastramento do Ipref nessa 
instituição e desenquadramento do fundo Western Asset IMA-B Ativo FI RF após a 
Resolução CMN nº 4604/17. O cadastramento foi efetivado e a regularização do 
enquadramento ocorrerá em aproximadamente sessenta dias, conforme informação da 
empresa. Nesse sentido, foi sugerido o fundo Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF como 
alternativa, que tem apresentado um bom desempenho e, assim como o outro fundo, 
faz a gestão ativa, mas com menor risco e com uma volatilidade mais baixa. Os 
membros foram favoráveis e ficou aprovado o resgate do fundo Caixa Brasil IMA-B TP 
FI RF (CNPJ 10.740.658/0001-93) e posterior aplicação de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) no fundo Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF (CNPJ 17.517.577/0001-78) e R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo Western Asset Long & Short FIM (CNPJ 
07.672.392/0001-84) já deliberado na reunião de dezembro. Em seguida, Sr. Eduardo 
informou que a conta 006.00000211-8 da Caixa Econômica Federal recebeu créditos de 
cupons semestrais de seus fundos e propôs a aplicação do valor total - R$ 302.976,60 
(trezentos e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) – no fundo 
de gestão ativa da Caixa Econômica Federal, o Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF 
(CNPJ 23.215.097/0001-55), no qual o Instituto já tem recursos investidos. Acrescentou 
ainda que as contas 80.801-6, 80.802-4 e 80.803-2, ambas do plano financeiro do 
Banco do Brasil estão com saldos parados na conta corrente e sugeriu que deixasse R$ 
50.000,00 (cinquenta mil) de saldo em cada conta corrente e o restante fosse aplicado 
no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), por 
se tratar de fundo com resgate automático, no caso de necessidade de crédito para 
pagamentos pela tesouraria. Todas as aplicações foram aprovadas pelos membros 
presentes. Na sequência, foi apresentada a minuta da Portaria alterando a composição 
do Comitê de Investimentos. Sr. Gilberto pediu um levantamento dos rendimentos 
pagos pelo fundo JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FII – RBBV 11 
em 2017. A próxima reunião seguirá o calendário e está agendada para o dia 
22/03/2018. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos. E 
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para constar, eu, Iria Meire Martins __________, lavrei a presente ata que vai assinada 
por todos os presentes. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 
 

Nome Assinatura 

Eduardo Augusto Reichert – membro/gestor  

Raquel V. F. Nunes Viveiros -  coordenadora  

Gilberto Sousa de Medeiros - membro  

Iria Meire Martins - membro  

Jaqueline Antonia de Souza - convidada  

 


