ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu
Reunião Extraordinária dos Conselhos de Administração, Fiscal, Comitê de
Investimentos e Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA
Dispõe sobre a Deliberação quanto a Política Anual de
Investimentos para o exercício de 2020.

No dia cinco do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos,
os membros da Diretoria Executiva, da Consultoria Jurídica, do Controle Interno, do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento reuniram-se
na sede do IPREV-CA, sito a Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro, nesta, em atendimento ao
dispostos normativos e legais, para a deliberação sobre o assunto acima disposto como
pauta principal da ordem do dia. Inicialmente, com a palavra o Presidente do IPREV-CA,
Sr. Murillo Xavier dos Santos Santiago, agradece a presença de todos e destacando a
importância dos conselheiros no processo de aprovação da PAI 2020. A seguir ele passou
para Diretora de Previdência, Sra. Kátia Regina Siqueira Tempéra, que informa quanto a
aprovação da minuta da Política Anual de Investimentos para o exercício de 2020, já
aprovada pelos membros do Comitê de Investimentos e com sua disponibilização
antecipada aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal via eletrônica,
possibilitando assim sua análise prévia, no intuito de os mesmos estarem cientes do
conteúdo e exporem suas observações. Antecedendo as exposições, a Diretora de
Previdência e Presidente do Comitê de Investimentos, no uso de suas atribuições,
apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos
relevantes. Encerrando as informações preliminares, passa a palavra para o representante
da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos, Sr. Thiago Norte, onde inicialmente
informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da PAI 2020 foi feita em conjunto com
sua consultoria e o Comitê de Investimentos, passando a explanar sobre o conteúdo da
Política de Investimentos, sobre as atualizações que foram necessárias em atendimento às
mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação
Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. A Sra. Kátia
Tempéra esclareceu que a página treze da Política de investimentos foi enviada com erro
material e fará os ajustes necessários para que espelhe a apresentada na reunião desta
data pelo Sr. Thiago Norte. Após sua conclusão, o Sr. Thiago Norte devolveu a palavra ao
Sr. Murillo Santiago, que abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do
colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada. Fechado o período
das discussões, fica deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o
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exercício de 2020 proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos membros
do colegiado e suas considerações. A Sra. Kátia Tempéra, com o uso de suas atribuições,
se comprometeu a disponibilizar a versão final para todos os membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva, via eletrônica. A
seguir, a PAI 2020 deverá ser assinada por todos os presentes, para cadastro da mesma
junto a Secretaria de Previdência, através do DPIN via CADPREV. A Sra. Kátia Tempéra
corrigiu a folha treze da PAI 2020 e imprimiu uma via para coleta das assinaturas. Não
havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a reunião às doze horas e vinte e
cinco minutos. Esta Ata foi lavrada por mim, Sara Robaine de Moraes, e assinada por
todos os presentes descritos a seguir, ordenados alfabeticamente:
Diretoria Executiva e Consultoria Jurídica do IPREV-CA:
Alessandra Silva Batista ___________________________________________________
Cibele Roberta Cerqueira Ramos ____________________________________________
Kátia Regina Siqueira Tempéra ______________________________________________
Murillo Xavier dos Santos Santiago ___________________________________________
Sara Robaine de Moraes ___________________________________________________

Conselho de Administração:
Emerson Jorge da Rosa ___________________________________________________
Luiz Gonzaga Pereira Mozer ________________________________________________
Hamilton Bento ___________________________________________________________
Jaildo Gonçalves Muzi _____________________________________________________
Michelly de Carvalho e Silva ________________________________________________
Robson Pret de Souza_____________________________________________________
Conselho Fiscal:
Renata Bonturi Osório Veiga ______________________________________________
Thatiane Mangefesti Franco ________________________________________________
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Thiago Norte____________________________________________________________
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