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Candidatos ao Conselho Fiscal

• Caio Fragata Torralvo, CFP® 

• Claudio Izzi Dona, CFP® 

• Eduardo Augusto Reichert, CFP®

• Jose Luiz Masini, CFP® 

• Leandro Corrêa, CFP® 

• Marco Aurélio Harbich Sampaio, CFP® 

• Pedro da Costa Neves Neto, CFP® 

• Ubirajara dos Santos Vieira, CFP® 
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Caio Fragata Torralvo, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Caio Torralvo, CFP® é formado em Administração de Empresas pela FEA/USP (2005) e Mestre em Finanças pela
mesma instituição (2010). Trabalhou entre 2001 e 2008 nos bancos Unibanco e ABN Amro Real nas áreas de
Asset Management e Corporate. Profissional CFP® desde 2007, atuou como planejador financeiro pessoal e
familiar independente entre 2008 e 2012, com uma breve passagem como associado da FinPlan (2011).
Trabalhou também na FIA (Fundação Instituto de Administração) como professor de Finanças em diversos
MBAs, como assistente da coordenação do MBA Gestão Empresarial e coordenador de cursos in company
(entre 2008 e 2013). Foi professor de finanças da FK Partners entre 2010 e 2019 em cursos preparatórios para
exames de diversas certificações do mercado financeiro, tendo também atuado como sócio entre 2012 e 2018.
É atualmente sócio da Practa Treinamento e Educação Financeira.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/caio-torralvo/

Membro do Conselho de Administração; Coordenador da Comissão de Eventos Técnicos; e Membro da
Comissão de Educação.

Motivação em se candidatar: “Apoiar a equipe Planejar no exame das contas da Planejar, sugerindo eventuais
melhorias.”

Contribuição: “Participar ativamente das reuniões do Conselho, investindo tempo entre as reuniões para
examinar as contas da Planejar, conforme exigências do cargo.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/caio-torralvo/
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Claudio Izzi Dona, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Aspen Investimentos :Dez/18 até o momento atual.
Sócio Fundador , Head Comercial e de Expansão. 
- Mesa Proprietária : Dez/15 a Dez/18
Proprietário e trader.
- Banco Santander : Set/05 até Dez/15
Superintende Select : Dez/13; Private Banking : Jan/11 a Dez/13; Regional de Investimentos : Set/05 a Jan/11

- Formado em Adm de Empresas pela Universidade São Francisco formado em 1995. 
- MBA de Economia de Empresas na FEA. 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/claudio-izzi-dona

Motivação em se candidatar: “Começar a participar mais da Planejar.”

Contribuição: “No conselho fiscal.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/claudio-izzi-dona
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Eduardo Augusto Reichert, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Planejador Financeiro CFP® desde 2015, com MBA em Economia e Negócios pela UFSCar, formado pela USP.
Possui 10 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado como diretor e presidente dos RPPS de
Tatuí e Guarulhos por 8 anos. Já foi diretor da APEPREM e da ABIPEM, sendo da última sócio benemérito.
Atuou como Planejador Financeiro Pessoal pela GFAI entre 2018 e 2020. Atualmente, integra a equipe de
Distribuição Institucional da XP no segmento de RPPS desde 2020.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/eareichert/

Atua no ENEF desde 2018

Motivação em se candidatar: “Aprendizado profissional e poder colaborar ainda mais para o crescimento da
Planejar, o que acaba fortalecendo ainda mais a certificação.”

Contribuição: “Acumulando o conhecimento e experiência em segmento público e privado, acredito que posso
auxiliar nos processos de controle, fortalecendo ainda mais os processos de governança da associação.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/eareichert/
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Jose Luiz Masini, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Carreira executiva em bancos privados, gestoras de investimentos, gestão de fortunas e consultoria de investimentos. Construção
de uma carteira de clientes privados com grandes fortunas, estruturação de estratégias de investimento específicas, com metas
de retorno de risco, planejamento/economia fiscal e planejamento de riqueza. Excelente relacionamento com clientes privados,
bancos de investimento, administradores de ativos e SFO/MFO. Estreito relacionamento com minha carteira de clientes
oferecendo e estruturado operações visando retornos de investimento acima da média, economia de impostos e planejamento
patrimonial. Sólido conhecimento dos produtos de investimento. Experiência em administração de empresas adquirida em
posições executivas em vendas, marketing, importação/exportação e logística. Bom conhecimento de indicadores e análise de
desempenho. Habilidade em planejamento e desenvolvimento de planos estratégicos de longo prazo. Habilidade em negociação,
inovação e liderança de equipes multifuncionais, resultando em expansões significativas de negócios. Como membro do Conselho
Consultivo da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)/CIESP por mais de seis anos, tenho estabelecido um
estreito relacionamento com os principais líderes industriais e proprietários de empresas de São Paulo. Membro de Comissão de
Conscientização Financeira - Planejar .

LinkedIn: www.linkedin.com/in/jose-luiz-masini-cfp

Comissão de Conscientização Financeira.

Motivação em se candidatar: “Contribuir com a associação.”

Contribuição: “Sendo voluntário na Comissão de Conscientização Financeira levando o planejamento financeiro para um numero
cada vez maior de pessoas.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/jose-luiz-masini-cfp
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Leandro Corrêa, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Leandro Corrêa, CFP® é Bacharel em Direito e Pós-graduado em Finanças pela Católica de Santa Catarina. Foi
sócio da Patrimono Investimentos que se fundiu com a Warren Brasil e é um dos sócios-executivos.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/leandro-correa-patrimono/

Já fez parte do Conselho Fiscal da Planejar entre 2017-2019 e é membro do Conselho de Ética da Planejar entre
2019-2021.

Motivação em se candidatar: “Quero continuar trabalhando para a evolução e fortalecimento da profissão de
planejador financeiro no Brasil.”

Contribuição: “Espero ajudar no que estiver ao meu alcance além de trocar boas práticas com os demais
colegas nessa jornada.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/leandro-correa-patrimono/
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Marco Aurélio Harbich Sampaio, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Administrador de empresas com MBA e mestrado em Finanças. Com 20 anos de mercado atuou em instituições
como Itaú, Santander e atualmente é Head de wealth management da Orama Investimentos. Além disso, é
professor para o MBA de Mercado de Capitais do Mackenzie e para curso preparatório do CFP na FK Partners.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/marco-harbich-msc-cfp%C2%AE-a96a516/

Comissão de Conscientização Financeira e GT de Conteúdo.

Motivação em se candidatar: “Ajudar a difundir o nome da Planejar e pela causa da profissão de planejador
financeiro.”

Contribuição: “Ideias e direcionamentos.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/marco-harbich-msc-cfp%C2%AE-a96a516/


9

Pedro da Costa Neves Neto, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Pedro Neves é mestre em Economia e Finanças pela EESP – FGV e graduado em Economia pela FEA – USP. Atua
há mais de vinte anos no mercado financeiro brasileiro com ênfase em investimentos e wealth management.
Foi responsável pela distribuição de fundos para investidores institucionais da BB DTVM e estrategista-chefe do
Banco do Brasil Private. Possui a certificação CFP – Certified Financial Planner desde 2008 e foi do Conselho
Fiscal da Planejar. Desde 2016 é professor convidado em programas de pós-graduação lato sensu da FGV. Sócio-
fundador da Saroh Consciência Financeira, atua como conselheiro independente de famílias e é consultor de
investimentos credenciado pela CVM.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/pedro-neves-02669bb/

Participou das primeiras comissões de voluntários em 2008 e foi do Conselho Fiscal no biênio 2013-2015

Motivação em se candidatar: “Contribuir para a sustentabilidade da incrível história da Planejar como agente
transformador da nossa sociedade!”

Contribuição: “Com o zelo e a prudência que caracteriza minha trajetória profissional, fundamentais para uma
função no Conselho Fiscal.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/pedro-neves-02669bb/
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Ubirajara dos Santos Vieira, CFP® 
Candidato a membro do Conselho Fiscal

Graduado em Administração pela UCPel, MBA Gestão Empresarial pela UFRGS e Formação para Conselheiro
Fiscal e de Administração pelo IBGC. É Diretor do Family Office AMB Consultores, administrando AUM acima
de meio bilhão de reais. Fundada em 07/2007. No Banco do Brasil foi Gerente de várias agências e do
Escritório Private para a Região Sul (PR, SC, RS) e ainda Educador Corporativo (Consultoria Invest Financeiros e
Gestão com Equipes). Foi Coordenador do Capítulo Sul do IBGC - Instituto Brasileiro Governança Corporativa;
Conselheiro Fiscal Independente na TEKA Tecelagem Kuehnrich S.A.; Professor Universitário na UCPel
Universidade Católica de Pelotas RS e Professor convidado no MBA em Gestão Financeira na Anhanguera em
Pelotas RS; Certificações: Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários pela CVM - desde 11/2007;
Planejador Financeiro Certificado pelo IBCPF / Planejar desde 02/2008; Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC
desde 12/2011 e de Administração pelo IBGC desde 12/2013; CPA 20 ANBIMA - desde 12/2004.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/ubirajara-vieira-cfp%C2%AE-0217ab13/

Motivação em se candidatar: “Contribuir mais efetivamente com essa Instituição que respeito muito.”

Contribuição: “Participando ativamente e auxiliando na divulgação do nome e atividades da Planejar.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/ubirajara-vieira-cfp%C2%AE-0217ab13/

