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CAPMA - CAIXA l)f◄: ASSISTf.:NC IA, p1u:v1of.:NCJA E PF,NSÜES 
DOS SRRVIDORES PÚBLICOS DO MUNJCil'IO DE Al'EklB.f: Ata de 
reunião realizada na Sede da CAPMA, aos 11 dia<; do mês de Uc:1,cmhrn d(: 
2020, às 14 horas a Diretoria Executiva da CAPMA compareceu ~omcnU: a 
Presidente Mônica Costa Venceslau, a Diretora Financeira Roménia J·crreí ra 
da Silva Cunha encontra - se de Atestado Médico, a Diretora Prcvidcn<.:iáría 
encontra - se de férias apesar da Presidente não ter sido comuni <.:ada dc~te 
pedido de férias repentino, a Diretoria do Comitê de Investimento compo5ta 
por Mônica Costa Venceslau, Patrícia Silva de Sá dos Santos e Israel José 
Antônio da Cunha Leite Dallier, fazendo parte do Conselho Fiscal da CAP MA 
compareceram: Fernanda da Silva Santos Lanes, as funcionári as da CA PMA 
Maria Helena de Freitas Carvalho, Marlene Gomes. Se reuniram para 
analisarem a Política de Investimento do ano de 2021 da CAJXA DE 
ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ - C A P M A. A Presidente da 
CAPMA começou a reunião agradecendo a presença de todos e passou copias 
da Política de Investimento do ano de 2021 para todos analisarem e tirarem 
suas dúvidas, para aprovação ou desaprovação dos me3>mos. A Polític~ de 
Investimentos da CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENSOES 
DOS SERVIDORESPÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ -CAP M 
A terá como seu principal objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos 
recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, 
visando atingir a meta de rentabilidade, definida a partir o cálculo feita na 
apuração do valor esperando da rentabilidade futura da carteira de 
investimentos e assim, garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico, 
financeiro e atuarial, tendo presentes sempre os princípios da boa govemança, 
da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à 
natureza de suas obrigações e transparência na qual deve haver em todos os 
RPPS e em outros Órgão Públicos, assim sendo, garantindo sua credibilidade 
diante de todos envolvidos. A Política de Investimentos tem ainda, como 
objetivo específico, zelar pela eficiência na condução dos processos internos 
relativas às aplicações e gestão dos recursos, buscando alocar os investimentos 
em instituições que possuam as seguintes características: padrão ético de 
conduta, solidez patrimonial, histórico e experiência positiva, com 
reputação considerada ilibada no exercício da atividade de administração 
e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação 
risco X retorno. Para cumprimento do objetivo específico e considerando as 
perspectivas do cenário econômico, a Política de Investimentos estabelecerá o 
plano de contingência, os parâmetros, as metodologias, os critérios, as 
modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada 
alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, 
atendendo no mínimo aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/20 10. Os 
responsáveis pela gestão da CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E 
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
APERIBÉ têm como uma das principais objetividades a contínua busca pela 
ciência do conhecimento técnico, exercendo suas atividades com boa fé. 
legalidade e diligência; zelando por elevados padrões éticos, adotando as boas 
práticas de gestão previdenciária no âmbito do Pró-Gestão, que visem garantir 
o cumprimento de suas obrigações. Entende-se por responsáveis pela gestão 
dos recursos da CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES 
DOS SERVIDORES PÚB OS DO M~~Í:~ DE APERIBÉ, as 
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