
 

 

 

 

ATA Nº 10/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS                                                

DO CABOPREV 

 

No dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um, realizou-se às onze horas a reunião 

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

videochamada na ferramenta Google Meet. Estiveram presentes os membros do comitê: 

Albérico Rodrigues, Ângelo Gambôa, Arthur de Melo, Rafael Carvalheira e Ivanildo 

Germano. Além da equipe de atuária/investimentos, Rodolpho Malafaia e Antônio Sidrônio. 

De início, tendo como pauta o informe sobre os novos fatos relevantes a cerca da reprecificação dos 

investimentos “Terra Nova” na carteira do instituto, o diretor-presidente, Albérico Rodrigues, comunicou 

que a gestora e administradora dos fundos desenquadrados, Veritas e RJI, repassaram o novo valor 

para o Caboprev. Apontando ainda que o novo cenário deverá ser comunicado com urgência para os 

integrantes dos conselhos de administração e fiscal do CABOPREV. Em seguida, Albérico solicitou 

ainda, que o setor de atuária/investimentos realizasse um relatório explanando mais detalhes sobre a 

nova quantia de prejuízo na carteira do instituto para ser repassado também para o atuário do instituto, 

Luiz Cláudio Kogut. O gestor também informou que enviou, por meio de ofícios, solicitações da base 

de dados dos servidores às secretarias (administração, educação, saúde e defesa social) tendo como 

objetivo a alimentação da base de dados da autarquia, permitindo assim, a realização do estudo 

atuarial. Em um momento seguinte, o membro do Comitê de Investimentos, Ivanildo Germano, 

questionou a situação atual sobre a renovação do cadastro da instituição financeira Bradesco. Sobre 

o tema, Albérico destacou a importância do edital de cadastramento das instituições financeiras que 

determinam maior segurança aos procedimentos de investimentos previdenciários. Em seguida, 

Ângelo Gambôa explicou que a assinatura de renovação cadastral deverá ser realizada pelo 

presidente do Instituto, Albérico Rodrigues e pelo presidente do comitê de investimentos, Ivanildo 

Germano, visto que os bancos solicitam o preenchimento desse formulário, que deve ser recebido por 

e-mail. Em um momento seguinte, o membro do comitê, Ângelo Gambôa, questionou qual será a data 

da apresentação dos novos fatos relevantes, através de apresentação do relatório sobre o “Terra  
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Nova” para os membros dos conselhos de administração e fiscal do CABOPREV. Logo após, o 

membro Rafael Carvalheira ressaltou a importância de transmitir essas informações para os 

conselheiros de forma simples e direta para que haja o melhor entendimento dos conselheiros. Em 

seguida, Antônio Sidrônio, do setor de atuária/investimentos explicou que apenas após a conclusão do 

mês de maio, o instituto teria o valor concreto quanto ao prejuízo. Ao final da reunião, todos os membros 

do Comitê de investimentos concordaram com a ideia de ser apresentado um relatório mais sucinto e 

o mais rápido possível para apresentar aos conselhos. Em seguida, ficou deliberado pelo comitê que 

na citada apresentação seria exposto o valor aproximado até a data presente, sendo repassada 

novamente, em uma seguinte reunião, a informação do valor concreto (obtido após o fechamento 

concreto no final do mês de maio). Considerando o prazo para a elaboração do relatório, o comitê 

deliberou que essa explanação seria realizada na sexta-feira, dia 28 de maio.  Não havendo mais 

nenhum tema a ser tratado, às onze horas 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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