
 

 

 

 

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

DO CABOPREV  

  

No dia oito de julho de dois mil e vinte e dois, realizou-se às dez horas a reunião 

extraordinária do Comitê de Investimentos do Caboprev, realizada por meio da plataforma 

Microsoft Teams com a participação dos integrantes do Comitê Albérico Rodrigues, 

Ângelo Gambôa, Arthur de Melo, Rafael Carvalheira e Ivanildo Germano. Também 

estiveram presentes Lais Muniz e Helder Belo, do setor de atuária/investimentos do 

Instituto. Além do convidado Antônio Sidrônio, do núcleo técnico da Lema Economia & 

Finanças, consultoria de investimentos do Caboprev. Inicialmente, o diretor-presidente do 

instituto, Albérico Rodrigues, solicitou à consultoria Lema um parecer sintetizando o 

material de algumas atas de reuniões deliberativas junto com os documentos de análise 

anexos. A solicitação do gestor foi realizada em função de um ofício do Tribunal de Contas 

de Pernambuco (TCE-PE), no qual citava alguns documentos que o Caboprev deveria 

enviar para o órgão. Em seguida, Albérico Rodrigues solicitou à consultoria outro parecer 

comparativo dos fundos de renda fixa e renda variável com maior rentabilidade na carteira 

de investimentos do Caboprev para posterior debate e movimentação do dinheiro novo 

disponível para investimentos. Em seguida, Helder Belo solicitou à Lema um material de 

indicação dos fundos do banco Itaú atrelados ao IBOVESPA, de acordo com os produtos 

apresentados pelo banco em uma reunião anterior com o Comitê de Investimentos. Por 

fim, ficou decidido pelo Comitê de Investimentos que a deliberação mensal seria realizada 

após a entrega do parecer da Lema sobre alocações em compra de Títulos Públicos e 

estudo de compatibilidade dos passivos. Concluídas as deliberações, e não havendo mais 

nenhum assunto a ser tratado, às onze horas e deu-se por encerrada a reunião sendo 

lavrada a presente Ata, aprovada e assinada pelos membros do Comitê de Investimentos 

do Caboprev.  
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