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ATA DA SEXTA REUNIÃO 2018 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2018, às 15h00min compareceu para a quinta 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 fechamento do mês de junho. b) 

PIB/2TRI da China veio bem, mas a produção industrial de junho ficou abaixo da expectativa e já pode refletir o 

efeito das tarifas dos EUA. A semana ainda começa com o encontro histórico de Trump e Putin, enquanto em 

NY os mercados reagem a balanços de peso, Livro Bege do FED e Powell amanhã no Congresso. Aqui, o IBC-

Br abre a agenda, que também tem IPCA-15 de julho (6ªF) e a preocupação com a eleição no pano de fundo. c) 

A presidência apresenta ao conselho apreciação dos relatórios de gestão dos meses de abril e maio do corrente 

ano. d) O IBC-Br vem depois de Guardia ter antecipado, na semana passada, que a projeção de crescimento este 

ano será rebaixada pelo governo de 2,5% para 1,6%, ajustando-se à estimativa da pesquisa Focus (1,53%). A 

perspectiva de estabilidade do juro pelo Copom também tende a ser favorecida pelo IPCA-15 de julho. Ainda na 

agenda da inflação, vem o IGP-10 (julho) que deve desacelerar para 0,83% (Broadcast). e) A diretoria financeira 

informa o Saldo em contas nesta data: no Banco Santander R$ 10.136,39, saldo em Caixa Econômica conta de 

taxa de administração R$ 1.755,38, saldo em Caixa Econômica conta de contribuições R$ 293,83 e saldo 

aplicado no valor de R$ 7.672.089,87, sendo que deste valor, está provisionado para pagamento da folha de 13º 

até o momento é de R$ 2845426,78, sendo que ainda não foram contabilizadas todas as receitas de oriundas da 

prefeitura, 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 abril e maio foi enviados, garantindo assim, a 

manutenção do CRP, sendo que o demonstrativo de junho será enviado nesta data. g) O Ibovespa terminou o mês 

de junho com baixa de -5,20. Na comparação com a cotação de fechamento do mês anterior, o Ibovespa perdeu 

3.991,11 pontos de seu valor. No dia 30 de maio, ultimo pregão do mês anterior, o principal índice de mercado 

BOVESPA fechou cotação em 7.753,62 pontos. Por sua vez a comparação com o mesmo mês do ano anterior 

mostra que o principal índice de ações do país cresceu 9.862,54 pontos nos últimos 12 meses (variação positiva 

de 15,68%). No ultimo pregão de junho de 2017 o Ibovespa fechou cotado em 71.766,52 pontos. Já o CDI teve 

rentabilidade de 0,80% no mês, o que levou a um aumento acumulado de 3,87% em 2018 e 7,73% em 12 meses.  

A poupança nova, por sua vez, apresentou ganho de 0,3715% em junho, acumulando 1,94% no ano e 5,55% em 

12 meses. i) Quanto aos índices de inflação, o IGP-M de junho (+1,87%) veio um pouco à cima da expectativa 

do mercado. A variação deste mês levou a um acumulado em 12 meses de 5,39% (contra -0,67% em junho de 

2017). h) A diretoria financeira informa que no próximo dia 20 vencerá o contrato com a consultoria financeira, 

sendo que a mesma não terá seu contrato renovado devido a existência de um novo certame, o qual sagrou-se 

vencedor a empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Também informa a necessidade de novo 

credenciamento das Instituições financeiras interessadas a possuírem recursos previdenciários junto ao 

PREVINIL. 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, Alberto Zampaglione, lavrei a presente 

ata que após lida foi assinada por todos. 
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