
 

 

 

 

ATA Nº 04/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV  

No dia onze de abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se às treze 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. Tendo como base as diretrizes da nova 

política de investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração em votação ocorrida na 

mesma data, às dez horas, os membros do Comitê de Investimentos do Caboprev. Foi 

destacado por Antônio Sidrônio, do setor de investimentos do Caboprev, que as próximas 

estratégias de deliberações deverão estar adequadas à nova política, bem como a abertura 

de margem para emissão de ativos de instituições financeiras como CDB e Letra Financeira 

(LF). Já em relação aos Títulos Público Federais é necessário o estudo de ALM. Também foi 

informado pelo assessor previdenciário que apenas após o envio do Demonstrativo da 

Política de Investimentos (DPIN) relativo ao exercício de 2022 poderão ser realizadas as 

aplicações de fato. Em um momento seguinte, o integrante do Comitê, Ângelo Gambôa, 

solicitou que consultoria de investimentos do Caboprev, Lema Economia & Finanças, fizesse 

periodicamente um parecer analisando as estratégias, os resgates e os percentuais de 

investimentos nos quais o Instituto tem intuito de deliberar. Logo em seguida, Arthur de Melo 

sugeriu que houvesse o envio prévio do material contendo a análise técnica da consultoria 

para dar respaldo e segurança no processo dos investimentos. Logo em seguida, os 

membros do Comitê de investimentos Ângelo Gambôa e Rafael Carvalheira ressaltaram 

também a importância da formalização por meio de manualização (de forma documentada) 

informando o procedimento dos trabalhos para otimizar a interação entre a consultoria e o 

Comitê de Investimentos. Após os comentários, foi pontuada a necessidade da presença da 

consultoria durante a reunião. Desse modo, em um momento posterior, Vitor Leitão, da 

Lema, entrou na sala de reunião e reforçou o discurso já levantado anteriormente por Antônio 

Sidrônio, referente às compras de letras financeiras e títulos públicos, apontando que essas 

ações só poderão ser realizadas após a aprovação da política de investimentos. De acordo 

com o consultor, é ideal manter a carteira diversificada em diferentes instituições financeiras. 

Em seguida, o consultor solicitou mais informações sobre as sugestões de deliberações do 

Comitê para dar início ao parecer solicitado por Ângelo Gambôa. Diante dos pontos 

levantados em pauta, ficou deliberado pelo Comitê de Investimentos que o recurso ficaria na 

disponibilidade no aguardo da formalização da aprovação da política de investimentos e do 

novo ALM. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, às quatorze 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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