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Ata da Reunião do Comitê de Investimentos 

 

 

 

Data de Realização: 19/04/2017. Horário: 9:30 hs. 

 

QUARTA Reunião do Comitê de Investimentos, realizada no ano de 2017. 

Participaram da reunião os Srs. Alexandre Manetti, André Luiz H.do R. Souza, Thiago Silvério de 

Souza, Gilmar de Abreu Campos e Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior. 

Iniciando a reunião, o Sr. Gilmar apresentou aos participantes a nova Política de Investimentos para 

2017 do Iprevsantos, elaborada em conformidade com as exigências do novo formulário DEPIN da 

Secretaria da Receita Federal. 

O Sr. Alexandre Manetti apresentou algumas sugestões para alteração no material apresentado, que 

foram aceitas pelos presentes e prontamente providenciada as necessárias alterações.  

Após a apresentação das correções, a Política de Investimentos foi liberada para a submissão para a 

aprovação do Conselho de Administração, na próxima reunião desse órgão. 

O Sr. Gilmar comunicou que o FIDC Goal One III que havia sido eleito para a realização de 

investimentos na reunião anterior,  não está enquadrado na Resolução nº 3922, não podendo, 

portanto, receber investimentos do RPPS e apresentou novos fundos para conhecimento e avaliação. 

Foram eles: 

Fundo APEX Ações 30 FIC de FIA, da APEX Capital Ltda. (Gestor) e que tem como Administrador / 

Distribuidor e Custodiante o BNY Mellon Banco S.A., o qual apresenta uma rentabilidade acumulada 

de 11,30% nos dois primeiros meses do ano. 

CREDFIT FIDC Sacados Âncora Multissetorial, da Aggrega Investimentos Ltda.(Gestor) e que tem 

como Administrador a Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. e como Custodiante o Banco Paulista 

S.A. Fundo que vem apresentando uma rentabilidade desde o ano de 2011, superior à necessidade 

do cumprimento da meta atuarial do RPPS. 

Diante de uma análise preliminar, os membros desse Comitê solicitaram que fosse encaminhado um 

pedido de análise desses fundos à Consultoria de Investimentos, para um melhor embasamento à 

decisão de aplicação. 

Foi informado ainda que foram apresentados outros três fundos estruturados, que apresentavam 

uma atraente possibilidade de rentabilidade, entretanto, por se tratar de produtos com elevado grau 

de complexidade em sua composição, sugerimos que os mesmos fossem apresentados diretamente 

aos Srs. integrantes do comitê de investimentos, pelos próprios gestores dos fundos. 

Foram marcadas as seguintes apresentações: 

 Dia 03/05/2017: FIP FONTAINE REAL ESTATE da Phenom Capital, que tem como objetivo 

apresentar uma rentabilidade de IPCA + 9% e vem apresentando uma rentabilidade 

acumulada desde o seu início em Maio de 2014, de 86,66%. 
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 Dia 10/05/2017: W7 Fundo de Investimentos em Participações, constituído em 2012 para 

investir em empresas de tecnologia e internet perseguindo uma rentabilidade de  IPCA + 

10,5% . 

 

 Dia 17/05/2017: Juntamente com a reunião mensal ordinária, apresentação do fundo CAM 

VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, que persegue um 

benchmark de IPCA + 10,0%. 

 

Sem demais assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião. 

 

Presentes os Srs. Membros do Comitê 

 

Alexandre Manetti  _______________________________________________  

André Luiz H.do R. Souza   _______________________________________________  

Thiago Silvério de Souza ___________________________________________  

 

 

Pelo IPREVSANTOS Sr: 

Rui Sérgio Gomes de Rosis Júnior  ____________________________________________  

Gilmar de Abreu Campos  _______________________________________________  

  

 

 


