
 

 

 

 

ATA Nº 13/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS                                                

DO CABOPREV 

 

No dia dez de agosto de dois mil e vinte e um, realizou-se às doze 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: Albérico Rodrigues, Ângelo Gambôa e Rafael Carvalheira. Além 

da equipe de atuária/investimentos, Rodolpho Malafaia e Antônio Sidrônio. Tendo como 

pauta as deliberações de investimentos para o mês de agosto, Rodolpho Malafaia deu 

início à reunião apresentando o relatório de investimentos do mês de junho destacando 

a tabela de retorno dos fundos durante o mês. No momento, foi destacado por Rodolpho 

Malafaia que o Instituto obteve o retorno positivo de 0,15% diante de uma meta de 

1,05% no mencionado mês. Em seguida, o setor de atuária/investimentos apresentou 

também o posicionamento atual da carteira nos segmentos, sendo 62,86% em renda 

fixa, 26,83% em renda variável e 9,28% em renda variável. Em seguida, o setor de 

investimentos também apresentou a tabela do retorno individual dos fundos dispostos 

na carteira de investimentos do Caboprev. Como sugestão de alocação, Rodolpho 

Malafaia citou o fundo de renda variável IMAB-5, para proporcionar a valorização das 

cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos 

federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice Mercado da ANBIMA B 5 – 

IMA-B 5. Em um momento seguinte, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico 

Rodrigues questionou a respeito da data da apresentação da política de investimentos 

para os conselhos de Administração, Fiscal e Comitê de Investimentos do Instituto. 

Respondendo ao questionamento, Rodolpho Malafaia explicou que a elaboração da 

política será iniciada no mês de setembro e, de acordo com o planejamento da equipe, 

deve para ser apresentada aos conselhos em outubro de 2021.  
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Em seguida, Antônio Sidrônio informou sobre a possibilidade de ser realizada uma 

parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para a elaboração da 

ALM (Asset and Liability Management) do Caboprev. O termo em inglês é referente ao 

modelo para gestão de ativos e passivos no contexto dos Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS). O objetivo é analisar como a ação foi efetuada em Reciprev 

e pode ser implantada no Instituto do Cabo. Logo após, Rodolpho Malafaia apresentou 

o valor de 3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais) presente na 

disponibilidade para investimentos. Ficando aprovado e deliberado por todos os 

membros do Comitê que o valor seria aplicado, em sua totalidade, no fundo citado 

anteriormente: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 

CNPJ: 11.060.913/0001-10. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, às 12 horas 

e 40 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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