
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 2019
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos onze dias do mês de novembro do ano de 2019, às 15h00min compareceram para a décima primeira
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 antecipada  para o dia hoje  em virtude dos membros Alberto Zampaglione e
Rodrigo Serpa Florêncio estarem representando e recebendo o prêmio Boas Práticas de Gestão em nome do
PREVINIL fora do estado na data em que ocorreria esta reunião. B) Deliberação e aprovação da política de
investimento do Instituto para o ano de 2020, sendo enviada previamente por e-mail a minuta da politica de
investimentos para leitura. C) As novas perspectivas de acordo entre os EUA e a China se somam a números
mais  fortes  da  balança  comercial  chinesa,  onde  seu  superavit  comercial  somou US$  42,81  bilhões  em
outubro,  superando  a  estimativa  de  US$ 42,6  bilhões.  D)  O leilão  do pré-sal  foi  uma decepção  para  o
governo, que não conseguiu ver a cor do dinheiro estrangeiro prometido para a disputa, sendo que a União
arrecadou só R$ 5 bilhões com a venda da área de Aram ao  consórcio formado pela  Petrobras  com a
chinesa CNODC. Foram R$ 2 bilhões a menos que o esperado, já os demais blocos não tiveram lances. E) O
ministério da Economia alterou as projeções oficiais para a inflação e para o PIB que subiu de 0,85% para
0,90% este ano e de 2,17% para 2,32% em 2020. A projeção do IPCA do ano que vem caiu de 3,91% para
3,53%, enquanto que o desse ano passou de 3,62% para 3,53%, bem abaixo do piso de tolerância da meta
de 4,25%. F) O relatório Focus da data de hoje, mostra o dólar numa mediana de R$ 4,00 este ano, mas
tende a subir, já que os leilões do pré-sal eram a última chance de garantir queda adicional e, agora o câmbio
embute  “fator Lula”, o mercado também teve dificuldade em absorver a decisão do STF de derrubar a prisão
em segunda instância e a impressão é de que a trajetória de alta vem para ficar nesse final de ano, época de
remessa ao exterior.  G) Conforme demonstrado em relatório  analítico da consultoria  financeira Crédito e
Mercado do mês de outubro, o Instituto obteve um retorno em suas aplicações de 7,11% ante a uma meta
atuarial de 7,83%,tendo todos os investimentos enquadrados conforme a Resolução 3922/2010 e 4392/2014,
distribuídos entre os bancos Caixa Econômica Federal e Itaú. H)  A diretoria financeira informa o Saldo em
contas na data de trinta e um de outubro de dois mil e dezenove: no Banco Santander R$ 621,83, saldo em
Caixa Econômica conta de provisionamento de 13º R$ 0,00, saldo em conta Itaú taxa de administração R$
17.376,16, saldo em conta Itaú Contribuições R$ 0,00, e saldo aplicado no valor de R$ 4.287.312,56, sendo
deste, R$ 320.113,34 referente à taxa de administração estando aplicado no fundo Institucional Referenciado
DI do  banco  itau  e  R$ 404.263,23  aplicado  no  fundo  Inflação  5  FIC  RF.  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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