
 

 

 

 

 

ATA Nº 01/2022 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CABOPREV  

 

No dia onze do mês de abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se, às dez horas, a reunião 

extraordinária conjunta entre o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração 

do Caboprev por meio de videoconferência pela ferramenta Microsoft Teams. Estiveram 

presentes os membros do Conselho Administrativo: Uratanairdes Maia, Italy Vivane e 

Joseilda Barboza. Além dos conselheiros Ivanildo Germano, Ângelo Gambôa, Arthur de 

Melo e Rafael Carvalheira, que também são integrantes do Comitê de Investimento do 

Caboprev. Tendo como pauta a apresentação da nova política de investimentos do 

Instituto, também estiveram presentes Antônio Sidrônio e Lais Muniz, do setor de 

atuária/investimentos do Instituto, além do convidado José Marcos, devido ao notório 

conhecimento em investimentos. De início, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico 

Rodrigues, fez uma introdução sobre a reunião informando que a retificação da política de 

investimentos do Instituto foi realizada pela consultoria Lema Economia & Finanças e seria 

apresentada pelo consultor comercial, Rodolpho Malafaia. Dando abertura à 

apresentação, Rodolpho apresentou a minuta da política de investimentos do Caboprev 

informando que o novo regulamento obedece ao que determina a legislação vigente 

especialmente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 4.963/2021 ("Resolução 

4.963") e a Portaria do Ministério de Previdência Social Nº 519, que dispõe sobre as 

aplicações dos recursos dos RPPS. O consultor explicou que os responsáveis pela gestão 

do Regime Próprio de Previdência Social, antes do exercício a que se referir, deverão 

definir a política anual de investimentos, aprovada por seu órgão superior competente 

antes de sua implementação. Com a nova política se abriu margem para emissão de ativos 

de instituições financeiras como CDB e Letra Financeira (LF). Após a apresentação, o 

gestor do Caboprev, Albérico Rodrigues, questionou se os membros dos conselhos de 

administração estavam de acordo com as adequações presentes na nova política para 

dar continuidade ao processo de formalização do documento. Iniciada a votação, a 

conselheira Joseilda Barboza afirmou não concordar com a implantação da metodologia 

exposta, alegando que o material deveria ter sido enviado com antecedência para os 

membros dos conselhos, fato que gerou dificuldades no entendimento das mudanças em 

relação à política de investimentos anterior. Em resposta à conselheira, o gestor do 

Instituto, Albérico Rodrigues, ressaltou que as alterações ocorreram apenas no que se 

refere à inserção das novas regras da Secretaria da Previdência. Uma adaptação que já 

vem sendo realizada há algum tempo pelo comitê junto à consultoria Lema.  
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Reforçando a fala do gestor, José Marcos, explicou que as mudanças, regulamentadas 

pela Secretaria da Previdência, ajudarão o Caboprev a bater meta, deixando os 

investimentos ainda mais seguros. Logo após, em resposta à conselheira Joseilda 

Barboza, o presidente do conselho administrativo, Uratanairdes Maia, reforçou que a 

retificação da política de investimentos deveria ter sido enviada pela Lema até o dia 31 de 

março. Sobre o atraso, Albérico Rodrigues informou que irá notificar a Lema Economia & 

Finanças pelo atraso na entrega do documento e avisou que todo o material referente à 

nova política de investimentos será enviado para todos os conselheiros. Em um momento 

seguinte, o conselheiro Ângelo Gambôa ressaltou que os presidentes dos conselhos 

deveriam seguir o calendário de reuniões com frequência, inclusive, dando maior atenção 

aos cursos de qualificação para os conselheiros. Logo após o momento de votação inicial, 

os demais conselheiros e integrantes do Comitê de investimentos presentes concordaram 

com a concretização da nova política de investimentos do Caboprev. Diante da aprovação 

da maioria, ficou deliberada a formalização do documento. Concluídas as deliberações, e 

não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, às onze horas deu-se por encerrada a 

reunião sendo lavrada a presente Ata, aprovada e assinada pelos membros do Conselho 

de Administração e do Comitê de Investimentos do Caboprev. 
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