
  

 

 

 

 

ATA Nº 05/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV  

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

do setor de atuária/investimentos e José Marcos, convidado pelo seu notório saber na 

área de investimentos. Tendo como pauta as deliberações de investimentos para o mês 

de maio, também esteve presente os representantes da Lema Economia & Finanças, 

Antônio Sidrônio e Mateus Crisostomo. De início, Mateus apresentou a carteira sugerida 

da Lema para o perfil de investidor moderado, em função dos objetivos atuais do Comitê. 

De acordo com a consultoria, a sugestão foi manter os recursos investidos em 

estratégias que visem “encurtar” o prazo médio da carteira, mantendo exposição em 

fundos que investem em Títulos Públicos como o IDKA 2 e IMA-B 5. Também foi 

apresentada a carteira de títulos públicos de forma direta, prevista no artigo 7º, inciso I, 

alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021. Analisando a carteira do Instituto, a Lema 

orientou o resgate de alguns fundos para que fossem aplicados no IDKA da Caixa. Sobre 

as sugestões levantadas, José Marcos informou que para esse tipo de compras de 

produtos a longo prazo (Títulos Públicos) seria necessário o estudo da Asset and Liability 

Management (ALM), no qual destaca a análise do cenário futuro para possibilitar que o 

Comitê verifique as melhores táticas de investimentos. Além disso, o especialista citou a 

necessidade do atestado de compatibilidade das movimentações, que deve ser feito pelo 

atuário do Instituto. Diante das orientações, ficou decidido que a análise estratégica será 

realizada pelo Comitê apenas após a conclusão do estudo da ALM pela Lema, para que, 

em um momento posterior, seja realizado o resgate desses fundos para a compra direta 

de títulos públicos. Após a apresentação da Lema, Albérico Rodrigues questionou acerca 

da existência de alguma norma que aponte a exigência do mencionado estudo para a 

compra de títulos públicos pelo RPPS. Respondendo à pergunta, José Marcos ressaltou 

que a ALM é um requisito do Pró-gestão RPPS, programa da Secretaria de Previdência 

que classifica os institutos de previdência pela qualidade na gestão. Após o diálogo do 

Comitê de Investimentos sobre as orientações de José Marcos, o comitê de 

investimentos do Instituto solicitou à consultora Lema o estudo da ALM para exposição 

dos cenários futuros na carteira do Caboprev. Em outro momento, Ângelo Gambôa 

informou a quantia de R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) presente na 

disponibilidade para investimentos. Diante disso, o comitê concluiu que a estratégia mais 

viável antes da conclusão da ALM seria a aplicação do dinheiro novo, somado aos saldos 

disponíveis nas contas 1260/109.442-4 Banco: 237 - Banco Bradesco S.A e 714-

5/64.063-8 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A, no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 

RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71. 
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As seguintes movimentações foram realizadas pelo Comitê com o objetivo de aguardar 

a conclusão do ALM pela Lema visando as movimentações em Títulos Públicos nos 

próximos meses. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, às quinze 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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