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/2018
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, visando cumprir o Art. 5º
Caput do Decreto Municipal nº 239, de 30 de dezembro de 2013, 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, previamente agendada, com início às nove
horas e quarenta minutos. A reunião iniciou com a Presidente apresentando a pauta. A
seguir, A Presidente informou sobre a constituição do novo Conselho Fiscal,
nomeados através da Portaria PMCA nº 0577/18 publicada na Edição nº 806 do Jornal
Oficial de 02/10/2018, estando no aguardo quanto a definição do representante do
Conselho Adm. junto ao Comitê de Investimento. Prosseguindo, a Presidente passou
para análise e aprovação da Política Anual de Investimento 2019 (PAI). O grupo
reunido avaliou detalhadamente a minuta da PAI 2019, anteriormente encaminhada
por email a todos os membros deste Comitê e a Diretoria Executiva do IPREV-CA,
sendo aprovada por unanimidade pelos presentes na reunião. Logo após, a Presidente
solicitou a presença de todos na reunião de apresentação da PAI 2019 aos Conselhos
de Administração e Fiscal, agendada para o dia vinte e quatro do mês corrente, às
nove horas e trinta minutos, que contará também com a participação do Sr. Thiago
Norte, representante da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos. A seguir, a
Presidente comentou sobre os indicadores econômicos atuais e perspectivas futuras,
com atenção aos embates nas relações comerciais internacionais e o segundo turno
da eleição presidencial, com seus reflexos direto e indireto nos ativos de renda fixa e
variável. Em continuidade foi debatido o relatório de setembro/2018, verificando que a
meta atuarial da carteira de investimentos do instituto não foi alcançada no mês de
observação, apresentando retorno positivo e saldo de R$ 174.865.299,82. Também se
avaliou o enquadramento dos fundos frente a Resolução CMN nº 3.922/2010, a
estratégia de alocação em confronto com a PAI 2018 e a rentabilidade individualizada
dos fundos, com base nos relatórios da Crédito & Mercado Consultoria de
Investimentos. Também foi avaliado o saldo parcial das aplicações no mês de
outubro/2018, como definido na pauta. Dando continuidade, o grupo passou a análise
para realocação de recursos na carteira de investimentos do IPREV-CA, onde todos
concordaram que, considerando o atual cenário político-econômico, se faz necessário
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aguardar a posição do mercado financeiro quanto a disputa presidencial. A Presidente
lembrou que a carteira de investimento do Instituto está constituída de forma
defensiva, devido a grande volatilidade do mercado em 2018. Nessa oportunidade,
foi lembrado aos presentes o acompanhamento de desempenho do fundo GERAÇÃO
FI AÇÕES com marcação de mercado, que apresentou rentabilidade positiva no mês
de setembro/2018. Em seguida, a Presidente informou quanto a pesquisa de fundos
junto ao mercado visando diversificar a carteira de investimento do Instituto, sendo
sugestionado pela Sra. Cibele Ramos a revisão no Regulamento para Credenciamento
de Instituições Financeiras no intuito de maior segurança no cadastro de fundos,
gestores e administradores credenciados. A sugestão

foi acatada por todos sem

dificuldade, ficando sob responsabilidade da Presidente encaminhar o atual
Regulamento para análise prévia do grupo e debate na próxima reunião. Finalizando a
pauta, a Presidente informou do agendamento com representantes do Banco do Brasil
no dia vinte e nove, às nove horas, e com o Banco Bradesco no dia trinta e um do
mês corrente, às nove horas e trinta minutos. Não havendo mais nenhum assunto a
tratar, encerrou-se a reunião às onze horas e trinta minutos. 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 ____________________________
Emerson Jorge da Rosa - Membro _____________________________________
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