ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do IPREV-CA Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu
Agosto/2017
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, visando cumprir o Decreto
Municipal nº 239, de 30 de dezembro de 2013, Art. 5º Caput, os membros do Comitê de
Investimento se reuniram na sede do IPREV-CA, sito a Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro –
Casimiro de Abreu/RJ, com início às 10 horas e dez minutos, onde a Presidente comentou
sobre a presença na reunião, a convite, do novo presidente do IPREV-CA Sr. Sergio
Bezerra Campos, para que ele conheça a rotina do Comitê de Investimento. Dando
continuidade, a Presidente apresentou o pedido de reunião da empresa A5 Gestora de
Recursos

e

Investimentos,

sendo

indeferida

pelos

membros

em

função

da

indisponibilidade de agenda no mês de setembro, com nova avaliação ao pedido na
próxima reunião. Em seguida, a Presidente informou sobre a visita do Sr. Thiago Norte da
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, bem como sua intenção de retornar no
dia 13 de setembro às 10h para participar da reunião mensal do Comitê, sendo de
concordância de todos membros presentes. Logo a seguir, a Presidente passou a analisar
a rentabilidade de julho/2017 dos FI que compõe a carteira de investimento do IPREV-CA,
com retorno de 2,77%, superando a meta atuarial do referido mês de 0,73%. A Presidente
apresentou a sugestão de redistribuir parte dos recursos alinhados ao IMA-B5 + para FI
alinhados ao IRF-M1, no intuito de amenizar movimentos bruscos derivado das ações
políticas no mercado financeiro. Nessa oportunidade foi proposto pelo Sr. Marcus Guerra
que as transferências entre os fundos sejam efetuadas em três parcelas, a partir do mês
de setembro, sendo aprovado por unanimidade. Em seqüência, o grupo passou a observar
a prévia da rentabilidade do mês de agosto, observando retorno positivo de 0,59% até
29/08/2017. Também se observou que os FI sob gestão da Geração Futuro continuam
reagindo positivamente, mas com performance não condizente com o benchmark e
Fundos com características semelhantes. A Presidente fez menção ao combinado na
reunião de junho, apresentando tabela com opções de FI das maiores instituições
financeiras credenciadas ao IPREV-CA, a saber: BB DTVM, Caixa, Itaú e BGT Pactual
para análise dos membros, no intuito de atender o percentual mínimo estipulado para
aplicação de recursos nos artigos de renda fixa e variável, constantes na estratégia de
alocação da Política de Investimento. O grupo pediu prazo para análise os FI
apresentados. A Presidente informou sobre o início dos trabalhos com vista na Política de
Investimentos 2018 a ser cadastrada até 31/10/2017 no CADPREV. Também foi informado

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ
Tel. (22) 2778–2041/2778–2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

sobre o Call de Cenários do Itaú agendada para o próximo dia 06/09/2017 às 9h, se
comprometendo a enviar o email convite a todos. Não havendo mais nenhum assunto a
tratar, encerrou-se a mesma as onze horas. Esta Ata foi lavrada por mim, Presidente do
Comitê de Investimento e assinada por todos os membros presentes, devidamente
descritos a seguir:

Kátia Regina Siqueira Tempéra - Presidente ___________________________
Alessandra Silva Batista - Membro ___________________________________
Cibele Roberta Cerqueira Ramos - Membro ____________________________
Luiz do Carmo Pinheiro - Membro ____________________________________
Marcus André Guerra Magalhães - Membro ____________________________
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