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ATA DA OITAVA REUNIÃO 2019 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 15h00min 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) As apostas em novos cortes da taxa Selic continuam derrubando os juros futuros, 
reforçadas pelos dados da inflação ancorada e pelos avanços da reforma da Previdência, que começou a 
tramitar no Senado e segundo a presidente da comissão especial existe a previsão de 60 dias para 
apreciação do relatório. B) A temporada de balanços continua movimentando os negócios na Bovespa, com 
os resultados da BRF (antes da abertura), que vem faturando com a peste suína na China. As expectativas 
são positivas. C) De carona na correção do mercado externo, o ibovespa resgatou os 104 mil pontos e 
retornou ao patamar anterior a turbulência de Trump, o dólar ultrapassou o valor de R$3,93 e os juros futuros 
emplacaram a terceira queda consecutiva. D) O índice a vista da bolsa doméstica engatou alta de 1,30% aos 
104 mil pontos e o ciclo de queda do juro contratado pelo Copom mantém o investidor atraído pela renda 
variável e compensa, em alguma medida, a fuga do capital externo. No acumulado de agosto, o saldo da 
bolsa está negativo em R$ 4,179 bilhões. No ano já saíram R$ 14,7 bilhões, o maior volume de retirada em 
mais de uma década, desde o pico da crise financeira global de 2008. E) A falta de tração da economia, que 
vem sendo confirmada pelos números da indústria e do comércio, não descarta o risco de “recessão técnica” 
no 2 TRI (nos primeiros três meses do ano, o PIB já recuou 0,2%). A estagnação da atividade, somada a 
inflação ancorada e abaixo da meta, reforça a convicção de que o Copom dará continuidade ao ciclo de 
quedas da Selic, repetindo o corte de meio ponto na reunião de setembro. O comitê sinalizou que há espaço 
para novos cortes, ao afirmar que o novo cenário "deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo". No 
entanto, não sinalizou exatamente quando isto será feito. "O Copom enfatiza que a comunicação dessa 
avaliação não restringe sua próxima decisão e reitera que os próximos passos da política monetária 
continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e 
expectativas de inflação", diz o texto. F) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta e 
um de julho de dois mil e dezenove: no Banco Santander R$ 2.550,83, saldo em Caixa Econômica conta de 
contribuições R$ 36.883,19, saldo em conta Itaú taxa de administração R$ 21.626,66, saldo em conta Itaú 
Contribuições R$ 0,00 e saldo aplicado no valor de R$5.860.361,13, sendo deste, R$ 276.633,70 referente à 
taxa de administração estando aplicado no fundo Alocação Dinâmica do banco itaú R$ 249.077,38 e R$ 
27.556,32 aplicado no fundo Referenciado DI Itaú. Segue, em anexo, a presente ata relatório analítico dos 
investimentos do instituto. E) 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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