
 

 

 

 

ATA Nº 16/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV  

 

No dia dez de novembro de dois mil e vinte e um, realizou-se às onze horas e quarenta 

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, Ivanildo Germano, Rafael Carvalheira e 

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

Comitê de Investimentos recebeu o gerente executivo da GEICO – Gerência Nacional 

de Investidores Corporativos, Vinícius Tonidandel Borini. De início, Vinícius Borini fez 

uma apresentação sobre o cenário econômico no Brasil ainda afetado pelas incertezas 

em relação à retomada da economia após o avanço da vacinação no Brasil. O 

especialista ressaltou o aumento da taxa Selic, fato que favorece positivamente os 

investimentos em renda fixa, sugerindo assim, o aumento da posição da carteira em 

fundos com esse perfil e em produtos no exterior, visando o crescimento econômico 

internacional. Durante a apresentação, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico 

Rodrigues, questionou ao convidado sobre a compra de títulos públicos, estratégia que 

vem sendo adotada por alguns RPPS nacionais. Sobre o tema, Vinícius pontuou que a 

estratégia deverá ser pensada de acordo com o objetivo do Comitê de investimentos e 

desde que os mencionados títulos estejam dentro da meta atuarial. Em um segundo 

momento, o integrante do Comitê Ângelo Gambôa sugeriu que o valor de (três milhões, 

trezentos e cinquenta mil reais) R$ 3.350.000.00,00 presente na disponibilidade, poderia 

ser aplicado, em sua totalidade, no fundo CAIXA BOLSA AMERICANA FI 

MULTIMERCADO LP CNPJ: 30.036.235/0001-02, levando em consideração a maior 

possibilidade de rentabilidade do produto estrangeiro, de acordo com as informações 

apresentadas por Vinícius Borini. Complementando a proposta, Antônio Sidrônio fez uma 

demonstração do relatório de investimentos do Caboprev do mês de setembro e 

ressaltou que os recursos desse fundo foram os que obtiveram maior retorno, e ainda 

apontou que, o investimento em produtos no exterior é uma tática viável, pois, de acordo 

com os limites disponíveis na carteira do Caboprev, aproximadamente 7% ainda estava 

livre para investimentos em fundos estrangeiros. Logo após as explicações, os membros 

do Comitê aprovaram a estratégia, ficando deliberada a movimentação citada. Ao final 

da reunião, os integrantes do Comitê do Caboprev voltaram a debater a respeito da 

compra de títulos públicos, sendo destacado por Antônio Sidrônio e por Rafael 

Carvalheira que os títulos são mantidos até sua data de vencimento, garantindo assim 
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a rentabilidade contratada durante o período que durar o investimento, gerando assim 

uma “proteção” contra os riscos do mercado. Logo em seguida, o gestor do Caboprev e 

membro do Comitê de Investimentos salientou que, em um momento posterior, seria 

interessante convidar o gerente de investimentos da autarquia municipal de previdência 

do Recife (Reciprev), José Marcos, para participar de uma reunião junto aos integrantes 

do comitê tendo como objetivo abordar experiências envolvendo a compra de títulos 

públicos de uma forma mais aprofundada. 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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4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 12 de novembro de 2021,

08:56:01

ATA Nº 16 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO CABOPREV 10-11 pdf
Código do documento 737f0265-9088-4670-bec6-1f75e3b056f1

Assinaturas
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES
alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br
Assinou como parte
ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA
angelo.gamboa@caboprev.pe.gov.br
Assinou como parte
Rafael Carvalheira Pinto
rafacarvalheira@hotmail.com
Assinou como parte
Ivanildo Germano Gomes Junior
ivanildo_germano@msn.com
Assinou como parte

Eventos do documento

11 Nov 2021, 08:34:27
Documento 737f0265-9088-4670-bec6-1f75e3b056f1 criado por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY
(9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM:
2021-11-11T08:34:27-03:00

11 Nov 2021, 08:34:30
Assinaturas iniciadas por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:
suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2021-11-11T08:34:30-03:00

11 Nov 2021, 08:49:14
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES Assinou como parte - Email: alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br - IP:
201.71.60.92 (201.71.60.92 porta: 29590) - Documento de identificação informado: 892.034.024-20 - DATE_ATOM:
2021-11-11T08:49:14-03:00

11 Nov 2021, 10:14:12
ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA Assinou como parte (8a1d62ba-1d61-466d-b6c4-bc4819a703d4) - Email:
angelo.gamboa@caboprev.pe.gov.br - IP: 201.71.60.92 (201.71.60.92 porta: 18180) - Geolocalização: -8.2736535
-35.0277914 - Documento de identificação informado: 055.966.764-70 - DATE_ATOM: 2021-11-11T10:14:12-03:00

11 Nov 2021, 13:17:48

https://www.google.com.br/maps/search/-8.2736535 -35.0277914
https://www.google.com.br/maps/search/-8.2736535 -35.0277914
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