
  

 

 

 

ATA Nº 03/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV  

 

No dia catorze de março de dois mil e vinte e dois, realizou-se às dez horas 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, Ivanildo Germano e Rafael Carvalheira. Além 

de Antônio Sidrônio e Lais Muniz, do setor de atuária/investimentos. Também participaram 

da reunião os representantes da Lema Economia & Finanças, Matheus Crisostomo, 

Jonatas Oliveira e Lucas Cabral para apresentação do estudo preliminar da ALM (Asset 

Liability Management), referente à otimização da gestão de ativos e passivos na carteira do 

Instituto. De início, Matheus Crisostomo fez uma introdução sobre o estudo desenvolvido 

pela Lema. De acordo com os itens apontados pelo consultor, o principal objetivo desse 

trabalho é auferir uma rentabilidade suficiente para pagar os fluxos de caixa futuros, com o 

menor risco possível. Logo em seguida, Matheus Crisostomo detalhou a metodologia do 

trabalho composta pela análise atual da carteira do Caboprev, definição dos índices de 

mercado que servirão como base para a projeção da rentabilidade, elaboração do estudo 

de projeção de rentabilidade de índice, cálculo de rentabilidade requerida do RPPS de 

acordo com o fluxo projetado e inclusão dos parâmetros de limites por classe de ativos na 

teoria de Markowitz. Após a apresentação do estudo, Antônio Sidrônio, do setor de 

atuária/investimentos, junto aos participantes do Comitê, fizeram algumas considerações a 

serem incluídas no estudo realizado pela consultoria. Sendo assim, ficou decido que em 

um momento posterior, todas as sugestões de alterações no documento seriam enviadas 

por Antônio Sidrônio para a Lema via e-mail. Ao final da reunião, foi destacada pelos 

integrantes do Comitê a importância da conclusão desse trabalho, pois os parâmetros 

destacados pela nova metodologia nortearão os novos investimentos a serem deliberados 

pelo Instituto. Em um segundo momento da reunião, tendo como pauta os investimentos a 

serem efetuados no mês de março, o Comitê de Investimentos decidiu, após votação entre 

os integrantes, seguir a deliberação registrada na Ata da reunião anterior, que aconteceu 

no dia onze de fevereiro, sobre o resgate de R$ 3.300.00,00 (três milhões e trezentos mil 

reais) referente ao valor total do CONSTÂNCIA para ser aplicado no fundo FINACAP 

MAURITSSTAD FI AÇÕES. 
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Quanto ao valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) presente na 

disponibilidade para investimento, o Comitê de Investimentos do Caboprev deliberou que a 

estratégia mais viável no momento seria o investimento dessa quantia no CAIXA BRASIL 

FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97. O Comitê de 

investimentos levou em consideração o perfil mais conservador do produto, que servirá de 

base de segurança durante o período de conclusão do novo estudo (ALM) que norteará as 

posições macro da carteira. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, às doze 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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