
   

  

  Ata da Septuagésima Quinta 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 21 (vinte e um) dias do mês de Julho 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 Junho/2020; 3) Rentabilidade do Mês de Junho/2020; 4) Apresentação do Relatório 
referente ao 2º Trimestre emitido pela Empresa de Consultoria Mais Valia Consultoria de 
Investimentos; 5) Renovação CRP; 6) 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 Junho de 2020, que foi aprovado por todos. Informou 
que a rentabilidade no mês de Junho/2020 foi 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) 
correspondendo ao valor de R$920.354,00 (novecentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e 
quatro reais), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,78% (zero vírgula setenta e 
oito por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 198,72% (cento e noventa e oito 
vírgula setenta e dois por cento). Disse também que o saldo em 30/06//2020 era de 
R$60.388.730,22 (sessenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta reais e 
vinte e dois centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do 
RPPS. Após o Diretor Presidente da CAPPS.PVS apresentou o Relatório referente ao 2º 
Trimestre emitido pela Empresa de Consultoria Mais Valia Consultoria de Investimentos, 
datado de 14/07/20, do qual destaco os principais pontos: “1- POSIÇÃO DE ATIVOS: Em 30/06/2020 

a carteira de investimentos do CAPPS.PVS alcançou o valor de R$ 60.202.007,71 apresentando assim uma 
redução nominal de 0,47%  em relação a carteira de R$ 60.490.962,86  em  31/12/2019. Suas posições estão 
corretamente distribuídas conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 
4.695/18. 2- ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR: No tocante a distribuição legal dos recursos, assim 
como por gestores, o 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. 3- RENTABILIDADES DA CARTEIRA: A 
rentabilidade nominal do 1º semestre de 2020 foi negativa em 0,09% situando-se abaixo de sua meta atuarial 
em 3,28%.”... 4- ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA: Os riscos da carteira de investimentos do 
CAPPS.PVS, neste trimestre, continuam 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 da 
carteira (risco de mercado) foi de 10,15%; 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 (74% no 
fechamento do semestre), 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. 5- 
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: A situação ao término do 1º semestre 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... 6- CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Relembramos nossas considerações e recomendações que fizemos ao CAPPS.PVS em nosso relatório 
de 30/06/2020: a) 40,41% da carteira de investimentos no IMA Geral, indexador mais indicado para o atual 
momento político econômico do Brasil e que permite maior raio de ação para o gestor do fundo. b) Para eventuais 
necessidades de resgates, sugerimos utilizar o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI, e para 
aplicações, sugerimos que seja nos fundos CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF ou ITAÚ INST 



ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI. c) Como a carteira está bem distribuída, e em harmonia em diferentes 
indexadores, tanto de renda fixa quanto de renda variável, consideramos que sua manutenção tem boa 
possibilidade de preservação do patrimônio. Mais Valia Consultoria Ltda – CNPJ 22.687.467/0001-94 – (21) 
99614-6774 / (21) 99739-9777 Página 5 de 6 www.maisvaliaconsultoria.com.br – Ladeira da Gloria, 26 – Bloco 
03 – Sala 101 Parte – Gloria – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.211-120 d) O Cenário político econômico 
“conturbado” no Brasil atualmente, não nos permite ter claras e definidas expectativas quanto ao seu rumo no 
médio prazo. e) A elevada liquidez mundial, Brasil incluído, inflando alguns movimentos de mercados e 
proporcionando preços “descolados da realidade” do momento e de frágeis perspectivas. f) Estamos cautelosos, 
neste momento, na sugestão de aplicações em renda variável, apesar do baixo percentual do CAPPS.PVS neste 
segmento, aproximadamente 9,5% em apenas 2 fundos. g) Sugerimos mais uma vez, a análise de seu comitê 
de investimentos e conselho, quanto ao investimento em fundos de investimentos no exterior. Dessa forma, 
sugerimos a análise do Fundo CAIXA BDR Nível 1 como forma de diversificação e aproveitamento de alternativas 
disponíveis na Resolução 3.922/10. Há outras gestoras com alternativas de fundos enquadrados neste segmento 
que também podem ser alvo de pesquisa, credenciamento e aplicação. Em caso de aprovação, haverá 
necessidade de uma nova política de investimentos para 2020. h) Achamos válida também a discussão quanto 
a elevação do percentual em renda variável aproveitando oportunidades junto a novos gestores. i) Também 
sugerimos a análise, pelo comitê de investimentos e conselho, da oportunidade de abertura de limite para 
aquisição direta de títulos públicos federais, e o acompanhamento das suas taxas que podem vir a proporcionar 
retornos garantidos bem próximos a meta atuarial do CAPPS.PVS. Na última sexta-feira, dia 26/06/2020, a NTN-
B 2055 podia ser adquirida proporcionando uma rentabilidade próxima a 73% da meta atuarial do CAPPS.PVS.” 

Informamos que o inteiro teor do relatório encontra-se publicado no site da CAPPS.PVS, o 
qual deverá ser lido, em sua integralidade, por todos os membros deste Comitê objetivando 
possíveis sugestões de realocações de recursos. Em seguida, o Presidente comunicou que o 
CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) foi renovado com emissão no dia 23/06/20 
estando válido até 20/12/20. 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, 21 de Julho de dois mil e vinte. 

Rômulo José Oliveira de Souza _________________________________________________ 

Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre_____________________________________________ 

Dayselane Pimenta Lopes Rezende______________________________________________ 

Maria Aparecida de Fátima Brum________________________________________________ 

Vinícius Oliveira Dutra________________________________________________________ 


