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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2018 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de maio 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: 
Gilberto Sousa de Medeiros, Iria Meire Martins, Márcio Rodolfo Oliveira Alves, Raquel 
Valéria Ferreira Nunes Viveiros, como coordenadora do Comitê e Eduardo Augusto 
Reichert, na qualidade de Gestor dos Recursos do RPPS. Foi consignada a ausência 
justificada do Sr. Nelson dos Santos Serrano Filho, que informou estar de férias. A reunião 
iniciou com o Sr. Eduardo apresentando o desempenho dos investimentos referente ao mês 
de abril, demonstrando que o Instituto atingiu um retorno de 0,15%, frente a 0,70% da meta 
mensal, porém no acumulado do ano o Instituto ainda manteve um resultado superior à 
meta em 61,56%. Acrescentou que os fundos que tiveram retorno negativo foram o fundo 
imobiliário de capital protegido, cujo valor da cota caiu no último mês retornando ao valor 
médio apresentado no último ano e alguns fundos com carteira composta por títulos 
públicos federais, maioria com carência para o resgate. A queda na rentabilidade foi 
minimizada devido aos remanejamentos efetuados nos últimos meses, diminuindo a 
posição no Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP e diversificando em outros ativos que trouxeram 
melhores resultados. Foi falado sobre a participação da servidora Jaqueline no café da 
manhã oferecido pela XP Investimentos em parceria com a Bozano Investimentos com o 
tema “cenário macroeconômico e estratégias de mercado”, com a participação do 
palestrante e economista Paulo Guedes. Foi também relatada a visita à empresa Vinci 
Partners pelos membros Raquel, Gilberto, Eduardo e pela servidora Jaqueline. Houve a 
oportunidade de conhecer um pouco da estrutura da instituição e os dois fundos de ações 
apresentados: Vinci Mosaico FI em Ações e Vinci Selection Equities FI em Ações. O 
Selection é um fundo que aplica em cotas de fundos de estratégias diversas em renda 
variável, porém apresenta uma volatilidade mais baixa que outros fundos de ações por 
utilizar as opções para proteger a carteira em momentos de stress. Analisando a última 
lâmina, desde o início do fundo (11/2012) o retorno anualizado foi superior ao seu 
benchmark IBOV e com uma volatilidade menor. Sua taxa de administração é de 1% ao ano 
e 20% sobre o que exceder o IBOV e o patrimônio líquido foi superior a R$ 112.000.000,00 
(cento e doze milhões de reais) no fechamento de abril. Para a carteira do Instituto a 
aplicação nesse fundo traz a oportunidade de diversificação, tendo em vista ser um produto 
com estratégia diferente da que o Ipref possui. Além disso, ressalta-se a queda da bolsa 
neste mês que torna conveniente a entrada nesse mercado aproveitando a desvalorização. 
Com isso, os membros presentes aprovaram a aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) no fundo Vinci Selection Equities FI em Ações (CNPJ 15.603.945/0001-75), 
condicionado ao credenciamento prévio da gestora, resgatando esse valor do fundo Caixa 
Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP (CNPJ 10.740.658/0001-93). Além disso, 
dando continuidade ao processo de diversificação e exposição gradual ao risco que o 
cenário econômico atual exige, o Comitê também aprovou a aplicação de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) no fundo Western Asset Long & Short FIM (CNPJ 07.672.392/0001-
84), cuja rentabilidade em abril foi de 1,18%, aumentando paulatinamente a exposição em 
multimercado, que hoje representa meio por cento da carteira do Ipref. Este valor também 
será remanejado do fundo Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, que tem 
se apresentado volátil. Na sequência, o Comitê analisou e aprovou por unanimidade o 
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processo de credenciamento do agente autônomo Legan Partners Agentes Autônomos de 
Investimentos Sociedade Simples Ltda. A próxima reunião seguirá o calendário e está 
agendada para o dia 28/06/2018. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete 
horas. E para constar, eu, Jaqueline Antonia de Souza __________, lavrei a presente ata 
que vai assinada por todos os presentes. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 
 

Membros Assinatura 

Eduardo Augusto Reichert – gestor  

Raquel V. F. Nunes Viveiros - Coordenadora  

Gilberto Sousa de Medeiros  

Iria Meire Martins  

Márcio Rodolfo Oliveira Alves  

 


