
 

 

 

ATA Nº 07/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS                                                 

DO CABOPREV 

 

No dia treze de abril de dois mil e vinte e um, realizou-se às dez horas a reunião 

ordinária do Comitê de Investimentos do CABOPREV, por meio de conferência de 

videochamada na ferramenta Google Meet. Tendo como pauta as aplicações do mês 

de abril, marcaram presença os integrantes: Albérico Rodrigues, Ângelo Gambôa, 

Ivanildo Germano e Rafael Carvalheira. Além da equipe de atuária-investimentos 

do Instituto, representada por Rodolpho Malafaia e Antônio Sidrônio. De início, os 

participantes assistiram à apresentação de produtos de investimentos realizada 

por Alexandre Brito, representante da instituição financeira Finacap. Logo após a 

explanação, Rodolpho Malafaia e Antônio Sidrônio apresentaram os relatórios de 

janeiro e fevereiro de investimentos presentes na carteira do CABOPREV, 

demonstrando os resultados dos fundos com os impactos do mercado nos 

resultados. No mês de janeiro, foi observado o retorno de -0,25% contra uma meta 

de 0,71%. Já em fevereiro, foi constatado um retorno de -0,64% contra uma meta 

de 1,27%. Já o acumulado dos dois meses apresentou um retorno de -0,89% 

contra uma meta de 1,99%. No fechamento do mês de fevereiro, a carteira do 

instituto estava posicionada com 61,24% em fundos de renda fixa, 29,08% em 

renda variável e 9,67% no exterior. Sobre a carteira do CABOPREV, o membro do 

Comitê Rafael Carvalheira questionou sobre os limites para serem aplicados de 

acordo com o valor presente na disponibilidade na carteira do Instituto. Em 

seguida, o membro do Comitê Ângelo Gambôa sugeriu a unificação dos 

investimentos em IDKA e a revisão dos investimentos na carteira com o objetivo 

de realizar a realocação, assim que possível, visando a política de investimentos 

do CABOPREV. Em seguida, ainda apontou que o fundo SulAmérica vem 

apresentando desempenho pífio, apontando a importância da realocação dos 

investimentos desse fundo, levando em consideração o perfil atual arrojado da 

carteira. O integrante do Comitê sugeriu também a inserção de mais gráficos nos 

relatórios de investimentos para facilitar 

D4Sign 55a845bf-c64f-4ab4-a67b-8024962f8d07 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

o entendimento sobre a comparação prévia dos fundos apresentados. Ao final do 

pronunciamento, Ângelo Gambôa também destacou que o Comitê de 

Investimentos deverá elaborar o próprio regimento interno, visando a melhor 

organização do órgão, ideia que foi aprovada por todos os presentes. Em um 

segundo momento da reunião, houve o debate entre membros do Comitê para a 

deliberação das movimentações na carteira Instituto. Na ocasião, foi decidida a 

movimentação de R$2.800,000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), presentes 

na disponibilidade, para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS 

FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10. Em contrapartida, também foi 

deliberado os resgates totais dos fundos: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FI 

FIC CNPJ: 13.077.415/0001-05; BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 

TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35 e BB PREVIDENCIÁRIO 

RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 05.164.356/0001-84 

para a conta corrente da Caixa Econômica 0559 /600.000.005-0, de titularidade 

do fundo financeiro do CABOPREV. Já o valor de R$ 3.080,78 (três mil, oitenta 

reais e setenta e oito centavos) do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 

TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35 foi decidido que seria 

resgatado para a conta do Banco do Brasil S.A 7145/73.548-5, de titularidade da 

taxa de administração do CABOPREV. Após as decisões de investimentos, ficou 

deliberada a realização de uma reunião extraordinária para tratar sobre o estudo 

de otimização da carteira de investimentos realizado pela equipe de investimentos 

do Instituto, tendo como pauta o encaminhamento das novas deliberações que 

serão realizadas na próxima reunião ordinária mensal. Não havendo mais  nenhum 

tema a ser tratado, às doze horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião,           

sendo lavrada a presente ata, deliberada e aprovada, através da assinatura dos  

membros do Comitê de Investimentos presentes ao encontro. 
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