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 Janeiro/2019
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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, com início às nove horas e quarenta minutos, estando
presentes membros deste Comitê e o Sr. Jorge Luiz Alves da Silva - Diretor de
Administração e Finanças do IPREV-CA. Acompanhando a pauta previamente
encaminhada a todos os presentes, a Presidente informou sobre a presença do Sr.
Thiago Norte, representante da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos, para
comentar sobre as perspectivas para o mercado financeiro em 2019, dirimir dúvidas
quanto a Resolução CMN nº 4.695/2018 e opinar sobre ajustes na carteira de
investimento do IPREV-CA, como combinado na Reunião Ordinário de dezembro/2018. O
Sr. Thiago Norte iniciou a sua fala parabenizando o IPREV-CA pelo cumprimento da meta
atuarial no exercício de 2018. Prosseguindo, informou que o mercado financeiro tem
perspectivas positivas para o ano que refletirão na bolsa, orientando que o Instituto
continue focando em fundos de renda variável, visto os fundos de renda fixa não serem
suficientes para o cumprimento da meta atuarial do exercício. Em seqüência, esclareceu
alguns pontos na Resolução CMN 4.695/2018: o desenquadramento dos fundos
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES e GERAÇÃO FI AÇÕES que podem se manter
na carteira, sem a possibilidade de novos aportes enquanto os gestores não substituírem
os administradores; o credenciamento de instituições financeiras com pendência quanto
ao custodiantes; avisou que alguns RPPS não precisarão retificar a PAI 2018 e pediu
atenção ao nivelamento do Pró-Gestão que possibilita o aumenta dos limites de
enquadramentos. Prosseguindo, ele e os presentes passaram a analisar individualmente
os 34 (trinta e quatro) fundos que compõe a carteira de investimento do IPREV-CA, com
os seguintes destaques: possibilidade de resgatar o fundo BTG PACTUAL FI RENDA
FIXA REFERENCIADO NTN-B, o fundo GERAÇÃO FI AÇÕES e os fundos alinhados ao
IRFM-1, redistribuindo os recursos em fundos de renda variável e gestão duration. Em
seguida colocou-se a disposição para esclarecimentos adicionais, sem manifestação dos
presentes. A Presidente retomou a palavra, agradecendo a presença do Sr. Thiago Norte,
que sempre atende prontamente os pedidos do Comitê de Investimento. Em continuidade
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a pauta, a Presidente apresentou o relatório de dezembro/2018 emitido pela Crédito &
Mercado Consultoria de Investimentos, verificando que a meta atuarial da carteira de
investimentos do instituto foi alcançada no mês de observação, com saldo final de R$
185.894.913,35. Também se avaliou detalhadamente 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. Em seguida, o grupo passou a analisar o
saldo parcial de janeiro/2018 comentando a rentabilidade positiva dos fundos de renda
variável. Finalizando, a Presidente se comprometeu em apresentar ao grupo planilha que
resume as possibilidades de transferência de recursos na carteira para o exercício de
2019. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a reunião às doze horas.
Esta Ata foi lavrada por mim, Presidente do Comitê de Investimento e assinada por todos
os membros presentes descritos a seguir:
Kátia Regina Siqueira Tempéra - Presidente _________________________________
Dalgisa Maria Machado - Membro _________________________________________
Emerson Jorge da Rosa - Membro _________________________________________
Jorge Luiz Alves da Silva - Diretor Adm. e Finanças ___________________________
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