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Previcampos
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 09/2022
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2022, às 14h, na sede do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, RJ – PREVICAMPOS,
autarquia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.388.502/0001-20, com sede na Avenida Alberto
Torres, 173, Centro, nesta cidade, conforme Edital de Convocação nº 024/2022, publicado
no Diário Oﬁcial no dia 21 de novembro de 2022, iniciou-se a Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo, cuja pauta trata de:
1Análise da sugestão de realocação de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e
quinhentos mil reais) realizada pelo Comitê de Investimento;
2Agendamento para a prova de Gestão de RPPS;
3Assuntos Gerais.
Fizeram presentes na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo como membros titulares
o presidente do Conselho Deliberativo, ZACARIAS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA,
ULLY AGUIAR KNUST e DIANA DE OLIVEIRA LOBO. Fizeram presentes na Reunião os
membros representativos do SIPROSEP, MARCELO GOMES SOARES, FELIPE JOSÉ
BENTO CARNEIRO e HELOISA HELENA OLIVEIRA PINTO, membro suplente na condição
de ouvinte. Fizeram presentes na reunião o Diretor Financeiro ROBSON NETO BARRETO,
MARIO TERRA ARÊAS FILHO, Diretor Presidente do Previcampos e LEONARDO
CAMPINHO DE SIQUEIRA, assessor jurídico que secretariou a reunião. Veriﬁcando a
existência de quórum, o presidente declarou aberta a Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo e cuidou de ler todos os itens da pauta. Passado ao Primeiro Item, foi dito
que o ideal seria a realização das aplicações em Bancos Públicos, tendo em vista o atual
cenário macroeconômico. A sugestão de realocação feita pelo comitê de investimentos foi
a seguinte: o comitê de investimentos sugere a alocação R$ 13.500.000,00 ( treze
milhões e quinhentos mil reais) da seguinte forma: aplicação de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais) no fundo de investimento caixa Brasil títulos públicos renda
ﬁxa longo prazo; R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no Santander renda ﬁxa
referenciado DI títulos públicos premium FIC FI; R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais) no Itaú institucional renda ﬁxa IRF-M 1 fundo de investimento
e R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no Santander renda ﬁxa IRF-M 1 premium
fundo de investimento. A conselheira Diana de Oliveira Lobo manifestou seu voto
no sentido de aplicar todo o valor no fundo do Banco do Brasil. A conselheira Ully
Aguiar Knust manifestou seu voto no sentido de manter todo valor aplicado no Banco
do Brasil. O conselheiro Felipe José Bento Carneiro opinou no sentido de que acha
importante que a aplicação dos recursos seja dividida entre Caixa Econômica Federal
e Banco do Brasil. O conselheiro Marcelo Gomes Soares entende que o ideal é a
divisão dos recursos entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Tendo em
vista o empate na votação, o presidente Zacarias manifestou seu voto no sentido de
que a alocação dos recursos seja feita na sua totalidade junto ao Banco do Brasil.
Assim, foi aprovada a realocação dos valores de R$ 13.500.000,00 (treze milhões
e quinhentos mil reais) no fundo BB INSITUCIONAL FI RF – BB INSTITUCIONAL
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, administrado e gerido por BB Gestão de
Recursos DTVM S.A. Passado ao segundo item foi informado pela diretoria que foi
aprovado o pagamento das inscrições para a realização das provas de certiﬁcação de
RPPS pelo Instituto Totum. Foi dito que após o pagamento das inscrições os servidores
que forem realizar a prova deverão entregar a documentação necessária na sede do
Previcampos, ressaltando que as pessoas que forem realizar as provas devem estar
devidamente nomeadas nos órgãos colegiados do Previcampos e com publicação no
Diário Oﬁcial do Município. Será publicada uma portaria no D.O para que os membros
compareçam ao Previcampos para trazer a documentação de todos os conselheiros
e membros do comitê de investimento, além de ser criado um banco de dados com
os membros dos órgãos colegiados. Por ﬁm foi dito que após a inscrição o servidor
tem 90 (noventa) dias para a realização da prova. Em assuntos gerais, o presidente
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do Previcampos pediu a palavra para dizer que recebeu processo administrativo da
procuradoria solicitando a ratiﬁcação dos termos da proposta para o projeto de lei
previdenciária municipal cujos termos o Conselho Deliberativo aprovou na reunião
iniciada em 19 de outubro de 2021, bem com a ratiﬁcação das propostas realizadas
pelo SIPROSEP. Foi informado também que a câmara municipal solicitou a reavaliação
do plano atuarial o que já foi realizado pelo Previcampos. Foi dito que o processo será
devolvido à Câmara. Nada mais havendo a ser deliberado, encerrou-se a presente reunião
as 15h e 27 min, ﬁca designada a próxima reunião para o dia 19 de dezembro de 2022, as
10h na sede do Previcampos. Ao ﬁnal a ata foi lida, discutida e aprovada por todos.
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