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CAMPREV-PRESIDENCIA/CAMPREV-DF/CAMPREV-DF-COMIN

ATA DE REUNIÃO
Campinas, 09 de janeiro de 2019.
6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2018 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO CAMPREV – 28/12/2018
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala da Diretoria Financeira do
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV sito à Rua Pastor Cícero Canuto de
Lima, nº 401, Parque Itália, Campinas – SP, realizou-se reunião do Comitê de Investimentos do CAMPREV,
COMIN, iniciada às 11:30. Encontravam-se presentes, o Presidente do Comin Sr. Elias Lopes da Cruz, o
membro Sr. Nelson Falsete Garcia, e, como convidados, a Economista do Instituto, senhora Amanda
Marinho, o Assessor de Relação com Investidores, Sr. Edilson Bruscalin, e o Diretor Previdenciário, Sr.
Anderson Carlos dos Santos, com direito a voz, mas sem direito a voto. Pauta: 1) Resolução 4.695/18; 2)
Contratação da LDB; 3) Rentabilidade da Carteira; 4) FIP LSH. O presidente do COMIN, Sr. Elias, abriu a
reunião cumprimentando os presentes e passou a palavra para a Sra. Amanda, que explicou que a carteira do
Instituto terá que sofrer poucas modificações para adequar-se à resolução 4.695/18, e que teremos seis meses
para fazê-las. Além disso, deverão ser feitas mudanças na PAI visando maior controle e governança. Seguindo
na pauta, o Sr. Elias informou que a LDB Consultoria está oficialmente contratada e que já poderemos usar o
seu sistema e seus serviços de análise e pareceres para fundos. A Sra. Amanda passou, então, à rentabilidade
da carteira, que foi muito boa no terceiro trimestre e que bateria a meta atuarial caso não tivesse ocorrido a
desvalorização do FIP LSH, atingindo aproximadamente 5,80% (seria de aproximadamente 7.80% sem o
LSH). O ano de 2019 tem grande probabilidade de ser um ano de juros baixos, propício para novas
aplicações no segmento de Renda Variável. O Sr. Elias aproveitou o assunto de renda variável para lembrar
do FIP apresentado pela Da Vinci Partners, cuja viabilidade de aplicação ainda está sob análise. Seguindo
para a pauta do LSH, o Sr. Elias informou que o Conselho Municipal de Previdência aprovou a judicialização
do caso FIP LSH, no qual o Camprev pleiteia, por via judicial, o ressarcimento dos prejuízos gerados pela má
gestão do fundo. O Sr. Elias informou ainda que a RJI, administradora do fundo, continua tentando reverter na
CVM a proibição de novos aportes por parte dos cotistas. A administradora informa também que vem
solicitando prestação de contas do Hotel, por enquanto sem sucesso, e que planeja realizar uma assembleia
para a segunda quinzena de janeiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do COMIN agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Foi elaborada a presente ata que, lida e aprovada, vai
assinada por mim, Nelson Falsete Garcia, que a lavrei e pelos presentes.
Documento assinado eletronicamente por NELSON FALSETE GARCIA, Agente
Administrativo, em 09/01/2019, às 13:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.
Documento assinado eletronicamente por ELIAS LOPES DA CRUZ, Diretor(a) Financeiro,
em 11/01/2019, às 13:26, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 1156529 e o código CRC 1648FE78.
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