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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de abril 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 Investimentos do 
IPREF: Iria Meire Martins, Gilberto Sousa de Medeiros e Eduardo Augusto Reichert, na 
qualidade de Gestor dos Recursos do RPPS. Foram consignadas as ausências 
justificadas dos membros: Márcio Rodolfo Oliveira Alves, Nelson dos Santos Serrano 
Filho e Raquel Valéria Ferreira Nunes Viveiros. A reunião iniciou com o Sr. Eduardo 
expondo sobre o 14º Congresso Estadual e Intercâmbio Internacional de Previdência, 
realizado pela Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos 
Municípios – Apeprem, que contou com palestras de assuntos relevantes para o 
instituto e painéis de investimentos focando o cenário econômico. Em seguida, 
apresentou o desempenho dos investimentos referente ao mês de março, 
demonstrando que o Instituto atingiu um retorno de 1,14%, frente a 0,56% da meta 
mensal, acumulando no primeiro trimestre uma rentabilidade de 4,08%. Acrescentou 
que diante do cenário político instável e com o alfa gerado em relação à meta seria 
interessante encurtar a carteira, tomando uma atitude mais conservadora, protegendo a 
carteira e realizando parte dos lucros obtidos com o IMA-B. Assim, o Comitê analisou a 
lâmina do fundo Western Asset IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa (CNPJ 17.517.577/0001-
78), no qual o Ipref já tem recursos investidos. É um fundo de gestão ativa em títulos 
públicos federais, detentor de um patrimônio líquido de mais de R$ 185.000.000,00 
(cento e oitenta e cinco milhões de reais), sem carência e que tem entregado resultados 
consistentes. No primeiro trimestre de dois mil e dezoito apresentou uma rentabilidade 
de 4,68% e nos últimos dois anos superou seu benchmark (IMA-B5), seguindo os 
objetivos do fundo. A volatilidade nos últimos doze meses foi de 4,92%, um valor bom 
para um fundo de gestão ativa, e o pagamento do resgate ocorre em um dia útil da data 
do pedido, demonstrando a alta liquidez do fundo. Os membros presentes decidiram por 
aplicar R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo, remanejando esse valor do 
Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ 
10.740.658/0001-93), diminuindo, assim, a volatilidade e mantendo o enquadramento. 
Ficou consignado uma reunião realizada no dia doze de abril com o Banco Itaú, em que 
apresentaram produtos de seu portfólio adequados ao cenário e legislação. Presentes 
os membros Eduardo, Raquel, Iria, Gilberto e a servidora do Ipref Jaqueline. Seguindo o 
calendário educativo, ficou marcada uma visita à empresa Vinci Partners, no dia dez de 
maio, para que o Comitê possa conhecer a estrutura da instituição. A próxima reunião 
seguirá o calendário e está agendada para o dia 24/05/2018. Nada mais a tratar, a 
reunião foi encerrada às onze horas. E para constar, eu, Jaqueline Antonia de Souza 
__________, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes. *.*.*.*.*.*.*.  
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