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ATA EXTRAORDINÁRIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Aos 21 dias do mês de março do ano de 2019, às 15h00min compareceram para a reunião 
extraordinária referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da 
Presidência/Gestora dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da 
Portaria 220/2018: o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, e a 
Sra. Solange Dutra, para deliberarem em reunião ordinária em atendimento ao art.79 da 
Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) Informamos as ausências do 
Sr. Rodrigo Serpa Florêncio por motivo de férias e do Sr. Maurício Abranches por motivo 
de licença médica. B) Necessidade de retificação da política de investimentos em vigor em 
razão de notificação CADPREV. C) A diretoria financeira desarquivou o processo de 
número 2018/11/87 para que fosse revisado e tendo constado o erro material, providenciou 
a devida correção.do item 4 – ALOCAÇÃO ESTRATÉGIA DE RECURSOS, onde 
discrimina a estratégia de alocação, bem como limite inferior, estratégia alvo e limite 
superior a ser observado pelo Instituto. D) feito consulta junto a consultoria financeira e foi 
disponibilizada modelo de preenchimento segundo as novas normas da Secretaria de 
Previdência, visto que o Instituto já havia enviado o DPIN antes das mudanças entrarem 
em vigor. E) Diante da necessidade de adequação, foi feito novo DPIN, bem como será 
deito novo DAIR para dar por encerrado as notificações apontadas pela Secretaria de 
Previdência. F)  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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