
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2018 

 

Aos vinte e três dias do mês de Outubro de dois mil e dezoito, às 14h00min, reuniram-se no 

auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri, localizado à Rua São Pedro, nº 337, Centro, 

Juazeiro do Norte/CE, membros do Conselho Curador e Comitê de Investimentos do PREVIJUNO, 

conforme assinatura na presente ata, atendendo convocação realizada pela presidente do Comite 

de Investimentos , a fim de deliberarem sobre a Política Anual de Investimentos para o Exercício 

2019. Na oportunidade estava acontecendo o Workshop de Atuária, Investimentos e Sistemas de 

Gestão para RPPS, evento este promovido pelo PREVIJUNO, que contou com a participação de 

servidores públicos, Gestores de RPPS, Técnicos de Recursos Humanos e do Setor Contábil. Após 

as palestras proferidas, com os temas “Discussão para Fortalecimento do RPPS”, pelo atuário Túlio 

Pinheiro – sócio da empresa ARIMA Consultoria Atuarial, e “Reflexos das Eleições no Cenário 

Econômico Nacional”, pelo economista Victor Leitão – sócio da empresa LEMA Economia e 

Finanças, deu-se início à apresentação da Política Anual de Investimento do PREVIJUNO para 

2019. Foram explanados e discutidos os principais pontos sobre o Plano, enfatizando os objetivos 

da Gestão, quanto a Meta Atuarial e cumprimento dos limites e regulamentos definidos pelo 

Conselho Monetário Nacional - CMN, por meio da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterado pela 

Resolução CMN nº 4.604/2017, e ainda sobre a distribuição proposta para os recursos, nas 

modalidades de aplicações existentes no mercado financeiro, visando otimizar o retorno desses 

investimentos, assegurando a sustentabilidade do plano atuarial. Dentro desse contexto, foi 

apresentado uma análise econômica, financeira e política da economia brasileira, mostrando 

projeções e indicadores para o mercado financeiro e seus reflexos nos investimentos para o ano de 

2019. E por fim, foram apresentadas as estratégias de alocação de investimento 2019, foi entregue 

o Relatório que fora realizado pelo Comite e assessoria especializada em Investimentos. Superado 

os debates, passou a votação da Política Anual de Investimento do PREVIJUNO, sendo tal 

plano de investimento APROVADO POR UNANIMIDADE.. 

Foram lidos todos os Relatórios e após colocado para apreciação e votação, foi aprovado por 
unanimidade. Nada mais a ser tratado, a Presidente deu a reunião por encerrada às 17:30H, em 23 
de outubro de 2018. Eu, Daniel Santos Silva, digitei a presente ata, para aprovação e sendo 
aprovada por unanimidade, agora será 
assinada:******************************************************************************************************* 
 

 

 

 

 

 


