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ATA DE REUNIÃO INTERNA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2020
Ao décimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se o Comitê de
Investimentos do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência – por
meio de videoconferência. Presentes os membros votantes, os senhores Aloisio Villeth Lemos (Diretor de
Investimentos e Presidente do Comitê) e Raphael da Mota e Silva (Representante da Secretaria de Estado de
Fazenda – SEFAZ); bem como os membros designados pelo Diretor de Investimentos, o Sr. Nícholas Ribeiro
da Costa Cardoso (Gerente de Operações e Planejamento), o Sr. Alisson José Ramos Batista (Secretaria dos
trabalhos), o Sr. Rodrigo Santos Martins, o Sr. Flávio de Matos Silva e a Sra. Michelle Caldas Bouhid.
Instalou-se a reunião aberta pelo Presidente do Comitê de Investimentos com a seguinte pauta: Item Um.
Prestação de Contas sobre a proposta vigente aprovada em 28 de fevereiro de 2020. Item Dois.
Apreciação do Fluxo de Caixa referente ao período. Item Três. Apresentação do resultado da
Carteira de Investimentos Consolidada. Item Quatro. Debate sobre o cenário econômico e sobre as
expectativas de mercado. Item Cinco. Análise e aprovação da Proposta Mensal de Investimentos. O
senhor Aloisio Villeth Lemos deu as boas-vindas a todos os presentes e, após as considerações iniciais,
abordou-se o Item Um da pauta. Foi explicado que, da proposta aprovada na última reunião, nada foi
implementado em decorrência dos desdobramentos da Covid-19 nos diversos mercados. Desta forma, a
ponderação dos índices de referência da carteira não foi alterada. Os recursos novos foram alocados em
produtos mais conservadores. Passando para o Item Dois, foi demonstrado o fluxo de entradas e saídas entre
os meses de fevereiro e março, bem como as projeções de desembolsos e de saldo esperado no fim do
exercício de 2020. No Item Três , apresentou-se o desempenho do mercado nos meses de fevereiro e de
março, a distribuição dos recursos da carteira por produto e a performance dos investimentos da autarquia no
período. No Item Quatro, identificou-se a necessidade de realizar uma realocação na carteira em função de
diversos fatores. Avaliou-se as possibilidades de impacto da crise da Covid-19 no Brasil e no Mundo,
destacando os tipos de ativos que mais foram influenciados pelas medidas de contenção da pandemia.
Considerou-se o cenário de queda nos preços e na atividade local e global; considerou-se a continuidade do
afrouxamento monetário nas diversas economias pelo mundo; por fim, foi apresentada a visão sobre a
trajetória de vários benchmarks do mercado. No Item Cinco, foi apresentado o resultado da simulação de
alocação ótima, realizada através da ferramenta SIM-Invest®; a perspectiva de realocação na carteira; e, na
sequência, a proposta mensal de investimentos (5023111), que foi posta em votação e aprovada na íntegra
pelos membros votantes do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, o senhor Aloisio Villeth
Lemos (Diretor de Investimentos e Presidente do Comitê), em comum acordo com os demais membros,
encerrou a reunião, e eu, Alisson Batista, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais membros deste
Comitê de Investimentos.
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Secretário
Rio de Janeiro, 29 maio de 2020
Documento assinado eletronicamente por Alisson Jose Ramos Batista, Especialista em
Previdência Social, em 29/05/2020, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Nicholas Ribeiro da Costa Cardoso, Especialista em
Previdência Social, em 02/06/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Aloisio Villeth Lemos, Diretor, em 02/06/2020, às
17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Raphael da Motta e Silva, Analista de Fazenda, em
09/06/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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5022709 e o código CRC 1D5071D3.
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