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
Outubro/2017
Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 09 horas e trinta minutos, com a
presença convidada do Sr. Valdecir Bezerra Campos, Presidente do IPREV-CA, e
membros deste Comitê de Invesitmento. A Presidente iniciou a

reunião apontando a

Resolução CMN nº 4.604 de 19/10/2017, que promove diversas alterações na Resolução
CMN nº 3.922/2010, conduzindo a suspensão da apresentação da PAI 2018 (Política de
Investimentos), devido a necessidade de adequação às novas diretrizes estabelecidas. Em
função dos ajustes a serem efetuados na PAI 2018, a Presidente comunicou que a Sub
Secretaria de Regime Próprio de Previdência Social – SRPPS, prorrogou o prazo para
envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN 2018 para até 31 de
dezembro de 2017 no sistema CADPREV. Em continuidade, a Presidente informou quanto
a redução da taxa SELIC para 7,5% na última reunião do COPOM - Comitê de Política
Monetária, que influencia negativamente na rentabilidade dos FI de Renda fixa, alertando a
todos membros atenção especial, visto a alta concentração da carteira de investimento do
IPREV-CA no segmento de Renda Fixa. A seguir, a Presidente deu ciência quanto ao
cumprimento da meta atuarial no exercício de 2017, sendo o retorno acumulado até
setembro igual a 11,02%, com a meta atuarial do mesmo período de 6,30%. Prosseguindo,
a Presidente convidou os membros a participarem de reunião agendada com a CAIXA no
dia 14 de novembro às 10h, onde será apresentado novos Fundos de Investimentos desse
gestor com foco no ano de 2018. A Presidente aproveitou para relatar sobre rápida visita
do Sr. Nuno Cruz da Geração Futuro, que deverá retornar para explicar ao Comitê de
Investimento sobre as alterações ocorridas na empresa com relação a Genial
Investimentos. A Presidente lembrou a todos sobre a redistribuição de recursos alinhados
ao IMA-B5+ para FI alinhados ao IRF-M, combinada na reunião de agosto, sendo a
segunda parcela processada no mês corrente, com o compromisso de finalização no mês
de novembro. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a mesma as dez
horas e vinte minutos. Esta Ata foi lavrada por mim, Presidente do Comitê de Investimento
e assinada por todos os membros presentes, devidamente descritos a seguir:
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