
 

 

 

 

ATA Nº 15/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV 

 

No dia catorze de outubro de dois mil e vinte e um, realizou-se às onze horas e trinta 

minutos a reunião ordinária do Comitê de Investimentos do CABOPREV, por meio de 

videoconferência pela ferramenta Microsoft Teams. Estiveram presentes os membros 

do comitê: Albérico Rodrigues, Ângelo Gambôa, Arthur de Melo e Rafael Carvalheira. 

Além de Antônio Sidrônio, do setor de atuária/investimentos. Na primeira parte da 

reunião, o Comitê de Investimentos recebeu a equipe do Banco do Brasil para a 

apresentação de produtos de investimentos. O momento contou com a presença das 

representantes Livia Paula Ferreira e Tárcia Freire. Na ocasião, Livia Ferreira  

apresentou os cenários de crescimento da economia global e nacional diante da 

expectativa de reabertura da economia, impulsionada pelo avanço da vacinação no 

Brasil. Em seguida, a especialista fez uma demonstração das sugestões de alocação 

em renda fixa, variável e de investimento no exterior, focando nos produtos que 

perfomam melhor para os Regimes Próprios de Previdência Social. Em uma segunda 

parte da reunião, tendo como pauta as deliberação de investimentos do Comitê para o 

mês de outubro, Antônio Sidrônio sugeriu a mudança do IDKA 2, do Banco do Brasil,  

para o IMA-B Títulos Públicos, também da mesma instituição financeira. O objetivo, 

destacado por ele, é continuar assumindo uma maior volatilidade da carteira de 

investimentos do Caboprev, tendo como base a mesma estratégia adotada na 

deliberação do mês de setembro na qual houve a realocação de investimentos de títulos 

de prazos menores para títulos de prazos maiores. Na situação, foi levado em 

consideração o cenário de movimentação da meta para a taxa Selic no Brasil, que no 

mês atual, atingiu o patamar de 6,25% a.a. Em consequência disso, os títulos de prazos 

maiores que começam a ser mais atrativos que os títulos de prazos mais curtos. Logo 

após a sugestão, o integrante do Comitê, Arthur de Melo, solicitou uma apresentação 

sobre a demonstração sobre as aplicações dos valores no IDKA 2 e do IMA-B feitas 

anteriormente. Em seguida, Antônio Sidrônio apresentou o relatório de investimentos 

de agosto de 2021, apresentando os retornos referentes aos mencionados fundos. Em 

seguida, o membro do Comitê, Rafael Carvalheira, questinou sobre os investimentos 

em renda variável. Sobre o tema, Antônio Sidrônio explicou que o Caboprev já se 

encontra dentro do limite com base nas regras da política de investimentos para esse 

tipo de produto.  
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Após o debate dos membros do Comitê, foi deliberado o resgate total de (vinte e três 

milhões, quarenta e nove mil cento e noventa e sete de reais e trinta e três centavos) 

R$ 23.409.197,33 do BB PREVID RF IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35 para o BB 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI CNPJ: 

07.442.078/0001-05. Também foi decidida a aplicação, em sua totalidade, do dinheiro 

presente na disponibilidade, no valor de (três milhões e trezentos mil reais) R$ 

3.300.000,00, no mesmo fundo IMA-B, do Banco do Brasil. Não havendo mais nenhum 

tema a ser tratado, às treze 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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