
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVI‐MOSSORÓ 

Aos dezesseis dias do mês de  fevereiro de dois mil  e  vinte  e dois,  às quinze horas,  reuniram‐se por 

videoconferência,  os  senhores  Juliel  Souza  da  Silva,  Luiz  Francelino  Filho  e  Cássio  Rodrigo  da  Costa 

Almeida,  todos  representando  a  integralidade  dos membros  do  Comitê  de  Investimentos  do  Previ‐

Mossoró,  para  deliberar  sobre  as  recomendações  de  investimentos  feitas  pela  empresa  Agenda 

Assessoria, que consiste no resgate de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do fundo de investimento 

CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA ‐ CNPJ: 23.215.097/0001‐55, para aplicação de: R$ 3,000,000,00 no CAIXA 

BRASIL  IMA  B  5+,  CNPJ:  10.577.503/0001‐88,      R$  3,000,000,00  no  CAIXA  IDKA  IPCA  2A,  CNPJ: 

14.386.926/0001‐71;  e R$  1,000,000,00 no CAIXA BDR NÍVEL  I, CNPJ: 17.502.937/0001‐68. O Comitê 

deliberou que, o Fundo CAIXA BRASIL IMA B 5+, devido o atual momento da economia, representa uma 

boa oportunidade de obter uma rentabilidade capaz de atingir a meta atuarial no período, posto que, 

possui  lastro em NTN‐B com vencimento superior a cinco anos, títulos estes remunerados com  IPCA e 

mais uma taxa superior a 5% ao ano. O Comitê se baseou no fato de a taxa de administração do fundo ser 

de 0,20% ao ano, não possuir carência,  ser  lastreado em  títulos públicos  federais e gerido pela Caixa 

Econômica Federal, atributos estes que são considerados positivos. Seguindo para a análise do  fundo 

CAIXA IDKA IPCA 2A, o comitê deliberou que devido o cenário atual da economia que apresenta crescente 

expectativa de deterioração e sucessiva elevação das expectativas de juros futuros, a aplicação no referido 

fundo  representa  uma  oportunidade  de  obter  uma  boa  rentabilidade,  diversificação  da  carteira  de 

investimentos  do  Instituto  de  Previdência  e  com  a  segurança  de  investir  em  um  fundo  que  realiza 

aplicações em títulos públicos federais. Além disso, este fundo possui uma taxa de administração de 0,20% 

ao  ano,  não  possui  carência,  e  é  gerido  pela  Caixa  Econômica  Federal,  atributos  estes  que  são 

considerados positivos. Discutindo sobre o fundo CAIXA BDR NÍVEL I, o Comitê abordou o fato de o fundo 

investir em ativos no exterior e que a  cotação atual destes ativos  faz  com que a aplicação  seja uma 

oportunidade de obter uma rentabilidade satisfatória. Ademais, a análise histórica da rentabilidade da 

aplicação  e  a  expectativa  de  volatilidade  do mercado  brasileiro  de  renda  variável  em  ano  eleitoral 

representa uma possibilidade de proteção da aplicação quanto a essas variações. Verificou‐se que a Caixa 

Econômica  Federal,  gestora  do  fundo,  cobra  uma  taxa  de  administração  de  0,70%  a  ano,  valor  este 

superior ao cobrado nos demais  fundos  indicados, mas  isto se  justifica pelo  fato de se  tratar de uma 

aplicação mais sofisticada do que as discutidas anteriormente. Ante  todas as considerações  feitas até 

aqui,  o  Comitê  deliberou  por  aprovar  as  aplicações  e  investimentos  recomendados  pela  Agenda 

Consultoria e ficou ajustado entre os membros, que estes se reuniriam posteriormente com o gerente da 

Caixa Econômica Federal para discutir mais detalhes sobre a realização das aplicações. Não havendo nada 

mais a tratar, Eu, Juliel Souza da Silva, lavro a presente ata que será assinada pelos participantes. 

                                                   CÁSSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA  

JULIEL SOUZA DA SILVA                                                                                            LUIZ FRANCELINO FILHO 
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Mossoró, 08 de novembro de 2021. 
 
 

CONSULTA TÉCNICA 
 
 

Aos Ilmos. Srs. Consultores 
AGENDA ASSESSORIA 
 
 
Senhores Consultores, 
 

           Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Mossoró/RN, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
14.801.428/0001-48, com sede à rua Felipe Camarão, n. 2114, Bairro 
Doze anos, Mossoró/RN, devidamente representado pelo Sr. Cássio 
Rodrigo da Costa Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, 
inscrito no CPF sob o n. 813.743.644-87, vem apresentar a seguinte 
consulta: 

Na presente consulta técnica o Previ-Mossoró/RN tem por 
finalidade solicitar o Plano Anual de Investimentos para o exercício de 
2022, através de um estudo sobre o desempenho dos fundos 
investimentos e/ou aplicações financeiras no período de janeiro de a 
outubro de 2021.  

Na ocasião, será de extrema importância para essa Diretoria uma 
posição sobre o comportamento financeiro de cada Fundo de 
Investimento, bem como seja necessária a migração das carteiras não 
rentáveis para Fundos sólidos e com rentabilidade.  
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Solicitamos um estudo junto à Caixa Econômica (em anexo), 

onde temos o maior nível de investimentos e a mesma sugere 
aplicações em novos Fundos. Portanto, é muito importante o estudo da 
AGENDA abranger essa sugestão da Caixa Econômica para que 
possamos tornar nossa política de investimentos cada vez mais sólida e 
buscando sempre a melhor rentabilidade.   

 
 
 
Atenciosamente,  

 
 
 
 
 

Cássio Rodrigo da Costa Almeida 
Diretor Administrativo e Financeiro – PREVI-Mossoró 

 



 

 

I-NEWS 
 
 

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 

Ao gestor de recursos, membros do comitê de investimentos e demais responsáveis 
do PREVI-MOSSORÓ. 
 
A respeito da sugestão de investimento. 
 

Observado o aumento da Taxa básica de juros (TAXA SELIC) nos últimos meses de 2% 

para 10,75%, conforme o gráfico abaixo. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em dados do relatório FOCUS. 

  

É recomendável aplicar em Títulos Públicos Federais, já que podem abrigar 100 % 

dos recursos dos RPPS’s, segundo a Resolução 4.963/2021. E trata-se do ativo de menor risco 

de crédito e liquidez disponível na economia brasileira e acessível com transparência e segurança. 

Portanto, recomendamos o resgate de R$: 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do fundo de 

investimento CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55 para aplicação 

conforme abaixo: 

 

• CAIXA BRASIL IMA B 5+ - CNPJ: 10.577.503/0001-88 
R$: 3.000.000,00 
 

• CAIXA IDKA IPCA 2A - CNPJ: 14.386.926/0001-71 
R$: 3.000.000,00 
 

• CAIXA BDR NÍVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68 
R$: 1.000.000,00 
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Recomendamos também a diversificação dos investimentos que é a estratégia de 
alocação do capital em diferentes tipos de ativos, tanto da renda fixa, quanto da variável. 
Ao adotála, ocorre a potencialização do rendimento com redução dos riscos. Isso acontece 
porque o prejuízo de um investimento é compensado pelos ganhos de outro. Por isso, a 
diversificação é fundamental para ter uma carteira bem equilibrada. 

 

Vale a pena lembrar que as sugestões visam proporcionar melhor desempenho da 
carteira, sobretudo considerando o horizonte de longo prazo e a aplicação visa atingir a 
estratégia alvo aprovada na Política Anual de Investimentos de 2022 e respeita os limites 
da Resolução 4.963/2021. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 

 
 

 
Vinícius de Pinho Macedo 

Economista 
CORECON nº 2112, 14ª Região/ MT 
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