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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2018, às 15h00min compareceu para a quarta reunião referente ao 

corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência, os seguintes membros designados por meio da 

Portaria 179/2014: Sr. Marcos Paulo Silva de Sousa; e pelo Decreto Municipal 4198 de 20 de abril de 2017 art.2º 

o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa e a Sra. Solange Dutra pelo Decreto 

Municipal 4198 de 20 de abril de 2017, para deliberarem em reunião ordinária em atendimento ao art.6ºdo 

Decreto 3917, sobre a pauta a seguir: a) Análise da execução da politica de investimentos: este item tem como 

base o relatório emitido pela Mais Valia Consultoria Financeira referente ao primeiro trimestre que destaca a 

evolução do patrimônio em relação a dezembro do ano anterior, perfazendo uma rentabilidade nominal 

acumulada de 2,09% com superávit acima da meta atuarial em 0,18%. b) Após mais um corte na Taxa SELIC, o 

seu patamar atingiu a marca de 6,5% ao ano, sendo o menor nível histórico e com tendência a uma nova redução 

na próxima reunião do COPOM. c) O IBOVESPA apresentou um comportamento mais estável em relação aos 

demais índices de ações de outras nações, encerrando o trimestre aos 85.365 pontos com uma valorização de 

11,73% que, por si só já é superior à meta atuarial projetada para todo o ano quando composta pelo IPCA. d) a 

Consultoria financeira também sugere as seguintes realocações para os fundos CAIXA IMA GERAL; CAIXA 

IMA-B e CAIXA IBOVESPA a serem apreciadas por esse comitê. e) A diretoria financeira informa o Saldo em 

contas nesta data: no Banco Santander R$ 133.762,53, saldo em Caixa Econômica conta de taxa de 

administração R$ 7.601,70, saldo em Caixa Econômica conta de contribuições R$ 1.658,02 e saldo aplicado no 

valor de R$ 4.691.821,17, e que nesta data o valor provisionado para pagamento da folha de 13º é de R$ 

1.374.819,77, estando aplicado no fundo IRF-M1 em Caixa Econômica conta de contribuições previdenciárias.  

f) foi informado pelo Diretor Financeiro que o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – 

DAIR via CADPREV a Secretaria da Previdência referente ao mês de março foi enviada durante a segunda 

semana do corrente mês, e que apresenta desenquadramento conforme política de investimento em vigor, a qual 

será retificada e, por conseguinte, realocaremos parte de saldo existente em aplicação. g) conforme solicitado em 

ata realiza no mês de fevereiro a diretoria financeira informa por meio do memorando 004 de 2018 a necessidade 

imperiosa de marcação de exame de certificação profissional até próxima sexta feira. h) O principal evento do 

mês de março foi à guerra comercial imposta pelos Estados Unidos com taxação do preço do aço que impactou o 

preço dos ativos nas bolsas do mundo e trouxe reflexos para a Bolsa aqui no Brasil, mas os fundos IMAB/IDKA 

e fundos IRF-M apresentaram bons resultados. i) Quanto aos índices de inflação, o IGP-M de março (+064%) 

veio um pouco à cima da expectativa do mercado. A variação deste mês levou a um acumulado em 12 meses de 

apenas 0,20% (contra 0,89% em dezembro de 2017). IPCA é de alta de 0,09% no mês ainda abaixo do limite 

inferior da meta de inflação, que é de 3,00%.  Diante dos aspectos apresentados, ainda acreditamos em 

resultados satisfatórios na renda. Nada mais havendo a deliberar, a Presidente deu por encerrada a reunião e 

eu, Marcos Paulo Silva de Sousa, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos. 
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