
 

 

 

ATA Nº 12/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS                                                

DO CABOPREV 

 

No dia doze de julho 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 por meio da ferramenta Microsoft Teams. Estiveram presentes os 

membros do comitê: Ângelo Gambôa, Arthur Melo, Rafael Carvalheira e Ivanildo 

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

Sidrônio. Tendo como pauta as deliberações de investimentos para o mês de 

julho, os integrantes do Comitê de Investimentos receberam a presença dos 

representantes do banco Bradesco: Richard Schwengber, Marcos Vieira, Maria 

das Graças Satiro, Elton Barreto, Renan Gimenes e Cristiano Picollo. De início, o 

representante Cristiano Picollo realizou a apresentação sobre o cenário 

econômico mundial e brasileiro, ressaltando a expectativa de recuperação 

econômica em função da volta das atividades sociais e comerciais em alguns 

países e do adiantamento da vacinação contra a COVID-19 no Brasil. Logo após, 

Cristiano destacou que a alta da inflação brasileira afeta a rentabilidade dos 

produtos de renda fixa no âmbito dos RPPS, dificultando o batimento de meta. De 

acordo com ele, a expectativa para o crescimento do PIB reflete na possibilidade 

de equilíbrio econômico para o segundo semestre de 2021, após a crise financeira 

gerada pela pandemia em 2020 no país. Em seguida, o representante Cristiano 

Picollo apresentou os fundos de renda fixa e renda variável que performaram 

melhor nos últimos meses e destacou o “Bradesco Renda Fixa Nilo”. Ao final da 

apresentação, os integrantes da equipe da instituição financeira se colocaram à 

disposição para esclarecimentos posteriores. Em um segundo momento da 

sessão, o Comitê de Investimentos reuniu-se através do Google Meet, para 

debater a respeito das deliberações de investimentos referentes ao mês de julho.  
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De início, Rodolpho Mafalaia, do setor de atuária/investimentos destacou que 

seria interessante manter a estratégia de investimento em renda fixa, seguindo a 

mesma estratégia realizada em junho. Em seguida, Rafael Carvalheira questionou 

se os integrantes do Comitê de Investimentos também realizariam a prova de 

certificação em CGRPPS (certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência 

Social), visto que recentemente os conselhos (administrativo e fiscal) realizaram 

o curso da LEMA Economia & Finanças. Sobre o questionamento, o diretor-

presidente do Instituto, Albérico Rodrigues, explicou que o curso também está 

disponível para os integrantes do Comitê de Investimentos. Em um momento 

seguinte, foi informado pelo membro do Comitê de Investimentos, Ângelo 

Gambôa, o valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) na 

disponibilidade na carteira do Instituto. Sendo levada em consideração a 

configuração atual da carteira, na qual o RPPS já está próximo aos limites 

previstos na política de investimentos do Instituto, os integrantes do Comitê 

concluíram que o caminho mais viável seria o investimento em renda fixa. Diante 

disso, foi deliberado que a quantia seria investida, em sua totalidade, no fundo 

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 em função 

do bom desempenho do fundo nos últimos meses. 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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