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ATA DA QUINTA REUNIÃO 2019 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2019, às 15h00min compareceram para a quinta reunião referente ao 
corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestora dos Recursos, os seguintes membros 
designados por meio da Portaria 220/2018: Sr. Mauricio 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 
mercado voltou a reduzir com força a expectativa de crescimento da economia brasileira neste ano, em meio 
à deterioração do cenário para a indústria, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central 
nesta segunda-feira. O levantamento semanal apontou que a estimativa de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2019 passou a 1,49 por cento, de 1,70 por cento no levantamento anterior, na 10ª semana 
seguida de piora da projeção. A expectativa para a indústria foi reduzida a um crescimento de 1,76 por cento, 
contra 2 por cento antes.Para 2020, não houve alterações nas contas de uma expansão de 2,50 por cento do 
PIB, com a indústria aumentando 3 por cento.O cenário para a inflação neste ano piorou ligeiramente, com 
as contas para a alta do IPCA chegando a 4,04 por cento, uma alta de 0,03 ponto percentual em relação à 
semana anterior. Para 2020 a expectativa ainda é de uma inflação de 4%. e tambem confirmou a ampla 
maioria das expectativas, mantendo a taxa seleic em 6,5%.B) A economia brasileira fechou 43.196 empregos 
com carteira assinada em março deste ano, segundo Caged. Já a taxa de desemprego no trimestre 
encerrado em março deste ano subiu 1,1 ponto percentual, para 12,7%, o que representa 13,4 milhões de 
desempregados. Para Rodolpho Tobler, economista da fundação, ocorre uma calibragem das expectativas 
dos empresários, que subiram muito no início do ano com a perspectiva de um novo governo. No entanto, ele 
admitiu que há, no momento, frustração com a velocidade da retomada da economia, bem como da demanda 
interna, ainda muito lentas. C) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta de abril de 
dois mil e dezenove: no Banco Santander R$ 299.358,97, saldo em Caixa Econômica conta de contribuições 
R$ 950,43, saldo em conta Itaú taxa de administração R$ 150.925,05, saldo em conta Itaú Contribuições R$ 
1,19 e saldo aplicado no valor de R$ 4.123.269,14, sendo deste, R$ 462.122,09 referente à taxa de 
administração estando aplicado no fundo Alocação Dinâmica II R$ 266.500,29 e R$ 195.621,80 aplicado no 
fundo Referenciado DI Itaú. D) Conforme deliberação em reunião anterior deste comitê, foi providenciada 
alteração na política de investimentos em para adequação ao disposto na Resolução 3922 e suas alterações, 
conforme consta nos autos do processo 2019/04/126, E) Foram feitas aplicações iniciais nos fundos ora 
aprovados na ordem de: R$ 410.000,00 no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 
CNPJ 23.215.097/0001-55 e R$ 39.653,24 no fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP, 
CNPJ 08.070.841/0001-87, bem como abertura de nova conta corrente e aplicações nos fundos ALOCAÇÃO 
DINÂMICA II  E REFERENCIADO DI no Banco Itau referente a contribuições previdenciárias, para deste 
modo ter maior diversificação na carteira. F)  A presidência enviou no último dia sete por meio eletrônico o 
relatório de gestão de recursos financeiros do mês de março para apreciação e deliberação do colegiado do 
Previnil. G) 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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