
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos 

 

 

 

Data de Realização: 27/09/2016. Horário: 14:30 hs. 

 

Sétima Reunião do Comitê de Investimentos, realizada no ano de 2016. 

O Sr. Jorge Manuel informou aos participantes que era intenção no início do mês corrente 

de submetermos ao Comitê a proposta de promovermos alguns remanejamentos nas 

aplicações realizadas nos fundos IMA-B e IMA-b 5+, entretanto, após informações obtidas 

de analistas do mercado de investimentos, recomendamos manter essas posições, em razão 

do índice de juros ter sofrido uma redução e o mercado estar reagindo positivamente à 

decisão da manutenção pelo FED do índice de juros no mercado americano. 

Foi apresentado aos participantes para investimento da disponibilidade financeira (dinheiro 

novo) os seguintes fundos nos quais o IPREV já possui investimentos: 

SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL 

Renda Fixa 
Administrador e Gestor: Gradual Investimentos S/A 

 Benchmark: IPCA + 7,5% 
 Rentabilidade real apresentada: Acumulado últimos 12 meses = 17,06% 
 
WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM 

Renda Fixa 
Administrador e Gestor: Gradual Investimentos S/A 

 Objetivo do Fundo: Buscar a longo prazo, obter retornos superiores à variação do CDI. 
 Rentabilidade apresentada: média nos últimos 12 meses de 120% do CDI. 
 

Tendo em vista o investimento já existente no Fundo SUL INVEST MULTISSETORIAL ser 

referente ao Plano Financeiro II e para o qual não há disponibilidade financeira imediata para 

aplicação e que diante do informado pelo Sr. Gilmar que não haveria condições (técnicas de 

controle) para aplicação no Plano Financeiro III nesse fundo, foi decido propor ao Conselho 

de Administração, o investimento de R$ 3 milhões de Reais no Fundo Western Asset Long & 

Short FIM. 

Sem outros assuntos para serem discutidos, foi encerrada a reunião. 

PS.: Após a reunião foi realizada consulta à Sul Invest os quais verificaram junto ao 

Administrador do fundo (Gradual Investimento) e foram informados que poderá ser gerado 

um extrato segregado, informando o posicionamento da aplicação no Plano Financeiro III. 

 

Presentes os Srs. Membros do Comitê 
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Adriano Luiz Leocádio  _______________________________________________  

Alexandre Manetti  _______________________________________________  

André Luiz H.do R. Souza   _______________________________________________  

Thiago Silvério de Souza ___________________________________________  

Wanderley de Almeida  ___________________________________________  

 

Pelo IPREVSANTOS Srs.: 

Jorge Manuel de Souza Ferreira  _______________________________________________  

Gilmar de Abreu Campos  _______________________________________________  

  

 

 


