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ATA DA SEXTA REUNIÃO 2018 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos 12 dias do mês de junho 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 maio. b) A 

redução da taxa de juros para 6,25% ao ano sinaliza uma inflação sob controle e incentivos para a recuperação 

do PIB. c) No Brasil, o desempenho do comercio varejista também é destaque. As estimativas são de que as 

vendas do setor tenham crescido pelo segundo mês consecutivo em abril, em +0,5%, mesma comparação anual a 

sequencia de as resultados positivos consecutivos deve ser quebrada, com uma queda de 0,5%. Ainda no 

calendário domestico, o Banco Central divulga os dados sobre a entrada e saída de dólares no pais na primeira 

semana de junho, que podem corroborar ou não o entendimento da autoridade monetária de que a recente 

pressão na moeda norte-americana deve-se a demanda por proteção (hedge) e não por dinheiro em espécie para 

sair do país. d) A inflação vem se situando abaixo do piso da meta que é o valor de 3%. Com isso podemos 

imaginar que o patamar normal de nossa inflação seja neste nível. Isso daria maior previsibilidade ao ambiente 

macroeconômico e por representar um menor confisco da renda. e) A diretoria financeira informa o Saldo em 

contas nesta data: no Banco Santander R$ 926.248,98, saldo em Caixa Econômica conta de taxa de 

administração R$ 2.491,88, saldo em Caixa Econômica conta de contribuições R$ 251.163,86 e saldo aplicado 

no valor de R$ 5.734.344,27, sendo que deste valor, está provisionado para pagamento da folha de 13º até o 

momento é de R$ 2.346.458,21, 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. 

Informa também que, foi solicitado a consultoria financeira que retifique o extrato consolidado de ativos, onde a 

política de investimento esta perfazendo 90,00%, Artigo 7º I, Alínea b, quando a mesma foi retificada no dia 

quatro do corrente mês para 100%.  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 ainda não foi enviado por motivo de a aba carteira de investimentos não está devidamente preenchida 

automaticamente e que até a presente data não nos foi dada resolução do problema, inclusive sendo informado 

sobre o vencimento do CRP do munícipio. g) Informamos a certificação profissional dos membros do comitê de 

investimentos que ainda não possuíam certificação profissional, sendo retificado no DPIN e DAIR. h) O 

Ibovespa terminou o mês de maio com forte baixa de -10,87% caindo para os 76.753 pontos. Com isto, 

acumulada alta de apenas 0,46% no ano e de 20,00% em 12 meses. Já o CDI teve rentabilidade de 0,52% no 

mês, o que levou a um aumento acumulado de 2,64% em 2018 e 7,73% em 12 meses. Pela cotação do Banco 

Central (Ptax 800), o dólar subiu +7,35% no mês, cotado a R$ 3,7370, enquanto o Euro subiu +3,76% cotado a 

R$ 4.3611. A poupança nova, por sua vez, apresentou ganho de 0,37% em maio, acumulando 1,94% no ano e 

5,55% em 12 meses. i) Quanto aos índices de inflação, o IGP-M de maio (+1,38%) veio um pouco à cima da 

expectativa do mercado. A variação deste mês levou a um acumulado em 12 meses de 3,4626% (contra -0,93% 

em maio de 2017). 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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