
   

  

  Ata da Septuagésima Segunda Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de Assistência, 

Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPS.PVS.  

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), na sede da CAPPS.PVS, situada à 
Rua José Tupini, número 13, às 14h (catorze horas), reuniu o Comitê de Investimentos para deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete referente 
às despesas administrativas do Mês de Abril/2020; 3) Rentabilidade do Mês de Abril/2020; 4) Apresentação do 
Relatório do 1º Trimestre de 2020 emitido pela empresa “Mais Valia Consultoria em Investimentos”; 5) 
Informações Gerais. Estiveram presentes os seguintes membros: Presidente Cristóvão Benígno de Oliveira 
Fabre, o Gestor de Fundos Rômulo José Oliveira de Souza, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane 
Pimenta Lopes Rezende e Vinícius Oliveira Dutra. O Presidente do Comitê de Investimentos, Cristóvão Benígno 
de Oliveira Fabre agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da 
reunião anterior que foi aprovada por todos. Após apresentou o balancete referente às despesas administrativas 
do mês de Março de 2020, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Março/2020 foi 
negativa em 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por cento) correspondendo ao valor de R$2.661.945,22 (dois 
milhões, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), sendo 
que a meta estipulada para o mês foi de 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento), ficando abaixo desta 
meta em 5,10% (cinco vírgula dez por cento). Disse também que o saldo em 31/03//2020 era de R$57.789.097,95 
(cinquenta e sete milhões, setecentos e oitenta e nove mil, noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) 
valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Continuando, o Presidente, 
apresentou o “Relatório do 1º Trimestre de 2020” emitido pela empresa “Mais Valia Consultoria em Investimentos” 
do qual destacou os seguintes pontos: “...POSIÇÃO DE ATIVOS: Em 31/03/2020 a carteira de investimentos do 
CAPPS.PVS alcançou o valor de R$ 57.784.145,05 apresentando assim uma redução nominal de 4,47% em 
relação a carteira de R$ 60.490.962,86 em 31/12/2019. ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR: No 
tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, a CAPPS.PVS vem mantendo a totalidade 
de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 5 gestores implementando assim uma boa gestão no 
tocante a diversificação, tanto de gestores, como de índices de referência dos investimentos realizados. 
RENTABILIDADES DA CARTEIRA: A rentabilidade nominal do 1º Trimestre de 2020 foi negativa em 4,61% 
situando abaixo de sua meta atuarial em 6,57% Neste 1º trimestre de 2020 além da crise do petróleo em fevereiro, 
provocada pela guerra de preços desencadeada pelo embate entre Arábia Saudita e Rússia que levou os preços 
do petróleo as maiores quedas desde a Guerra do Golfo, em janeiro de 1991, causando com isso queda das 
Bolsas no mundo inteiro, o mundo também enfrentou e conviveu com a sua primeira pandemia causada pelo 
“famoso” coronavírus 19. ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA: Os riscos da carteira de 
investimentos da CAPPS.PVS, neste trimestre, estão elevados na medida em que foram observadas fortes 
oscilações das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. Dessa forma, a 
volatilidade trimestral da carteira (risco de mercado) foi de 12,49%; No tocante ao risco de crédito na medida em 
que há uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras formadas exclusivamente por títulos 
públicos federais (75% no fechamento do trimestre), também podemos afirmar que este fator de risco foi bem 
gerenciado. Nos demais fundos, com eventual presença de títulos de emissores privados, os gestores 
selecionados têm severos critérios de avaliação para a sua inclusão ou exclusão na carteira de investimentos 
dos fundos investidos pelo CAPPS.PVS notadamente neste momento de elevação das incertezas e desempenho 
das empresas emissoras, diante dos desafios que elas enfrentarão no cenário prospectivo da presença dos 
efeitos do coronavírus.  ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: A situação ao término do 1º trimestre de 2020 
evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o 
cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 
2020...” Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi dada por 
encerrada e para constar, eu, Rômulo José Oliveira de Souza, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 
será assinada por mim e os demais presentes. Varre-Sai, 28 de Abril de dois mil e vinte. 
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