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 ATA DA QUARTA REUNIÃO 2020 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Aos seis dias do mês de abril do ano de 2020, às 15h00min compareceram para a quarta reunião referente ao corrente 

exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestora dos Recursos, os seguintes membros designados por meio 

da Portaria 220/2018: Sr. Maurício Abranches Alves, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, 

Sra. Solange Dutra e o Sr. Rodrigo Serpa Florêncio, para deliberarem em reunião ordinária em atendimento ao art.79 da 

Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) Reunião está sendo realizada de por videoconferência devido 

às restrições de locomoção necessárias para o enfrentamento dessa pandemia que assola o país em atendimento ao 

DECRETO 46.973 art.3º parágrafo 3º. B) O petróleo caía forte, neste domingo à noite, após a frustração de acordo entre 

Rússia e Opep+, mas os futuros de NY subiam, após Trump acenar com cheques adicionais para americanos e sinalizar 

reabertura relativamente rápida da economia, quando os EUA se preparam para a semana mais dramática de vítimas da 

epidemia. C) Enquanto o mundo todo ainda projeta seus níveis de recessão, a China começa a se recuperar dos 

impactos do corona vírus. Os índices PMI industrial e de serviços, ontem à noite, voltaram a indicar expansão em março. 

Os números chineses são tão positivos, que foram recebidos com alguma incredulidade. O PMI industrial cresceu para 

52 este mês, contra 35,7 registrados em fevereiro, e o PMI de serviços, para 52,3 (de 29,6). A torcida é para que Pequim 

consiga administrar o risco de uma segunda onda da epidemia. Nos EUA, também saem dados da atividade (ISM) e da 

confiança do consumidor, enquanto a Câmara já planeja um novo pacote para investimentos em infraestrutura. Aqui, 

estão na agenda desemprego e déficit fiscal. D) Já no Brasil, embora o Ibovespa tenha sustentado alta, o volume 

financeiro esvaziado não garante consistência, enquanto os juros futuros reagem aos novos instrumentos do BC e o 

dólar segue sua escalada, e a valorização da moeda americana é generalizada ante os rivais e os emergentes, mas, 

aqui, a pressão também é atribuída ao ambiente de tensão criado pelos conflitos que atingem o governo na condução da 

crise. E) Já há no mercado quem espere uma retração de 4% e até 5% da economia este ano. Mas, mesmo quem até 

aqui acreditava que o Copom seguiria derrubando a Selic, admitia os riscos inflacionários com a escalada do dólar. Esta 

perspectiva reforça o argumento de que o BC terá de voltar a subir o juro mais cedo do que se imaginava e, se o 

mercado não quiser desafiar RCN, contrata um ajuste em alta da ponta curta do DI, único trecho que caiu 6ªF. As 

projeções do PIB ainda foram atualizadas pelo UBS (+0,5% para -2%), Rabobank (+1,8% para -1,2%) e ASA Bank (-3% 

para -5%), que superou a ousadia do Itaú Asset (1,5%) e cortou a projeção da Selic de 2% para 1%. O restante da curva 

subiu, embutindo o nervosismo com os impactos do corona vírus. Sob as ondas de volatilidade a que o investidor já 

anda habituado, o Ibovespa oscilou quase cinco mil pontos da máxima intra-Day (72.241 pontos) à mínima (67.082 

pontos), para fechar abaixo dos 70 mil pontos (69.537,56) e terminou o dia em queda de 3,76%, com giro de R$ 22 

bilhões. No acumulado dos últimos cinco pregões, caiu 5,30%, mas, mesmo com esta perda de terreno, ainda não 

devolveu tudo o que subiu na semana anterior (+9,48%). F) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de 

trinta e um de março de dois mil e vinte: no Banco Santander R$ 809.752,69, saldo em Caixa Econômica conta de 

provisionamento de 13º R$ 0,00, saldo em conta taxa de administração R$ 36.091,70, saldo em conta Itaú Contribuições 

R$ 0,00, e saldo aplicado no valor de R$ 5.642.511,24 sendo deste total, R$ 753.519,94 refere-se ao total aplicado em 

constas da taxa de administração do Banco Itaú, estando aplicado R$ 181.108,93 no fundo Institucional Referenciado DI, 

R$ 373.401,74 no fundo Alocação dinâmica e R$ 199.009,27 aplicado no fundo inflação 5. G) Em virtude da alta 

volatilidade do mercado ocasionadas em alguns fundos no mês de março, deliberamos para aplicação no CAIXA 

BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP observando a adequação nos limites legais, H) Foi 

apresentado e deliberado o regimento interno do comitê de investimento. I) Todos os assuntos foram abordados e 

aprovados por todos. 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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