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ATA DA QUINTA REUNIÃO 2018 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
Aos 14 dias do mês de maio 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 e Di Blase Consultoria Financeira referente ao 

fechamento do mês de abril que destaca a expectativa de aumento na taxa de juro do Governo Americano. 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) O IBOVESPA encerrou o mês com uma valorização de 0,88%, mesmo com significativas retiradas 

pelos investidores estrangeiros e com um acumulado no ano de 12,71% 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$ 305.873,77, saldo em Caixa Econômica conta de taxa de administração R$ 4.638,76, saldo 

em Caixa Econômica conta de contribuições R$ 2,59 e saldo aplicado no valor de R$ 5.309.609,76, sendo que 

deste valor, está provisionado para pagamento da folha de 13º até o momento é de R$ 2.013.345,56, 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 ainda não foi enviado por motivo de a aba carteira de 

investimentos não está devidamente preenchida automaticamente e que a consultoria financeira já foi informada 

para tomar as devidas providencias, a fim de não perdemos o prazo para envio. Informamos ainda que o DAIR 

permanecerá com o critério irregular devido à falta de certificação profissional por parte dos membros do comitê 

de investimentos, os quais agendaram seus testes para o próximo dia trinta do mês em curso. g) As ações 

protecionistas do Governo Americano impuseram barreiras tributarias a determinados produtos importados, que 

no caso brasileiro atingiu o aço que com a taxação impactou o preço dos ativos nas bolsas do mundo. h) O mês 

de abril trouxe alguma oscilação nos preços dos ativos para o mercado financeiro. Dólar em alta, bolsa em baixa 

e volatilidade para os fundos da família IMA-B. i) Quanto aos índices de inflação, o IGP-M de abril (+0,57%) 

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

apenas 2,05% (contra 0,89% em dezembro de 2017). IPCA é de alta de 0,22% 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, Alberto Zampaglione, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos. 
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