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ATA DA NONA REUNIÃO 2019 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Aos 09 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 14h00min compareceram para a oitava 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) O pulso fraco da economia será tomado esta semana pelos dados de julho do IBC-BR, o 
PIB do BC e pela vendas no varejo, que devem reforçar as expectativas de queda da SELIC para 5,5%, em 
dez dias. Já no exterior o BCE fará reunião na próxima quinta-feira para anunciar o pacote de estímulos, 
enquanto a crise do Brexit complica as expectativas para a economia europeia, mas é a China que atrai hoje 
a atenção do investidor, após os dados negativos da balança. B) Em Brasília, além da reforma, existe a 
perspectiva de votação esta semana no Senado da PLC 79, vista como o novo marco legal das teles e 
possível salvação da Oi. A compra da tele pela AT&T dependeria desse projeto. C) Nos EUA, entre os 
indicadores da semana, o destaque vai para a inflação ao consumidor (CPI) de agosto e vendas no varejo, 
além do índice de Tendência do Emprego do Conference Board. D) Na Europa saem também, o resultado da 
balança comercial da Alemanha e do Reino Unido, onde será divulgada a produção industrial. Espera-se 
também, os relatórios mensais da Opep e da AIE sobre o mercado de petróleo. E) O dólar registrou queda 
generalizada contra as divisas dos mercados emergentes, tendo como única exceção a Lira turca, que 
desvalorizou 0,41%. O real foi a segunda moeda que mais se fortaleceu na última sexta feira. Depois do 
nervosismo que chacoalhou os mercados globais no mês de agosto, a percepção de risco sobre a economia 
brasileira - e a classe de emergentes como um todo - já volta a melhorar. Pelo menos é isso que mostra uma 
métrica paralela de risco país. F) BC divulga o boletim Focus da semana. O boletim de estimativas do 
mercado elaborado pelo Banco Central refere-se à semana encerrada em 6 de setembro. No boletim da 
semana encerrada em 30 de agosto, a mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia 
em 2019 subiu para 0,87%. Para 2020, o ponto-médio das expectativas manteve-se em 2,10%. A mediana 
das projeções para a inflação oficial em 2019 caiu de 3,65% para 3,59%. Para 2020, o ponto-médio das 
expectativas ficou parado em 3,85%. A mediana das estimativas para a taxa básica de juros no fim de 2020 
manteve-se em 5,25% ao ano. Para 2019, as estimativas foram mantidas em 5,00% ao ano. Os economistas 
voltaram a elevar suas projeções. G) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta de 
agosto de dois mil e dezenove: no Banco Santander R$ 96,67, saldo em Caixa Econômica conta de 
contribuições R$ 0,00, saldo em conta Itaú taxa de administração R$ 27.851,49, saldo em conta Itaú 
Contribuições R$ 0,00 e saldo aplicado no valor de R$ 6.201.661,92, sendo deste, R$ 287.786,96 referente à 
taxa de administração estando aplicado no fundo Alocação Dinâmica do banco itaú R$ 249.866,61 e R$ 
37.920,35 aplicado no fundo Referenciado DI Itaú. Passando a palavra à Presidente, esta esclareceu que, 
pela primeira vez, o valor solicitado através do Ofício PREVINIL nº 194/DAF/2019 para complementar o valor 
necessário para a cobertura da folha de pagamento não foi transferido pelo Município. Desta forma, o 
pagamento dos aposentados e pensionistas no último dia 06 de setembro, somente foi possível em virtude 
da utilização do valor provisionado para o décimo terceiro. Esclareceu ainda que, em reunião no gabinete do 
Exmo. Senhor Prefeito, no dia 04 de setembro, juntamente com os Secretários de Fazenda, Planejamento, 
Administração, Chefe de Gabinete e Tesoureiro, todos ficaram cientes de que se o Município não transferir o 
valor total necessário para a cobertura da folha, o PREVINIL não terá recursos para garantir o pagamento do 
abono anual (13º salário) dos aposentados e pensionistas. Foi apresentado também o processo 2018/09/03 
que trata do levantamento do saldo da taxa de administração, sendo deliberado pelo ajuste contábil e 
financeiro da taxa de administração. Segue, em anexo, a presente ata relatório analítico dos investimentos do 
instituto. H) 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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