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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO 2019
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de 2019, às 14h00min compareceram para a décima 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 ambiente político está atribulado em relação a reforma tributária que sem consenso
entre governo, Congresso, governadores e prefeitos os senadores decidem colocar o pé no freio, admitindo
que será impossível concluir a reforma esse ano. B) Nesta semana mais fraca em termos de indicadores
econômicos, o destaque fica com o IBC-Br de agosto, que sobe 0,07% em relação a julho, ficando abaixo da
mediana das expectativas  pelo  Valor  Data junto a consultorias e instituições  financeiras  que não refletiu
impactos  da medida de liberação dos saques do FGTS e que no ritmo lento e gradual  de retomada da
atividade o índice deve apontar para o avanço de 0,20% na mediana de pesquisa Broadcast, após a retração
0,16% em julho. O intervalo das apostas vai de -0,20% a + 0,50%, o dado coincide com as revisões em série
promovidas  pelas  instituições  financeiras  para a SELIC,  que  deverão  ser  reproduzidas  hoje  pela  Focus,
dentro do consenso de que o juro cairá para 4,5% abaixo ou menos. C) O acordo entre China-EUA deve
sustentar o otimismo dos mercados apesar da balança chinesa fraca, o PMI veio bem e compõe o ambiente
melhor  após acordo com os EUA, que veio levemente acima da estimativa de 49,6.  O mesmo indicador,
medido pelo setor privado (Caixin), subiu para 51,4, superando a previsão de 50,4 D) A diretoria financeira
informa  que  em  relação  ao  processo  2018/09/03  que  trata  do  levantamento  do  saldo  da  taxa  de
administração,  deliberado  em  ata  anterior,  foi  feito  ajuste  contábil  e  financeiro  conforme  instruído  pela
Superintendência Contábil no valor de R$ 396.754,81 ora depositado a conta Itau Taxa de administração no
último dia 23 de setembro. E) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta de setembro
de  dois  mil  e  dezenove:  no  Banco  Santander  R$  311,15,  saldo  em  Caixa  Econômica  conta  de
provisionamento de 13º R$ 61.576,99, saldo em conta Itaú taxa de administração R$ 18.886,23, saldo em
conta Itaú Contribuições R$ 0,00, e saldo aplicado no valor de R$ 3.423.777,14, sendo deste, R$ 252.072,98
referente  à  taxa  de  administração  estando  aplicado  no  fundo  Alocação  Dinâmica  do  banco  itaú  e  R$
428.733,99  aplicado  no  fundo  Referenciado  DI   F)  Foi  deliberado  que  em virtude  da  concentração  de
recursos da taxa de administração em fundos enquadrados no artigo 7º, IV, foi sugerida a adesão ao fundo
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RF, já aprovado na carteira para as contribuições previdenciárias,
na  conta  Itaú  65289-8  da  taxa  de  administração.  G)  Foi  anexada a está  ATA,  carteira  de investimento
sugerida pelo  banco Caixa Econômica Federal  para apreciação deste  comitê.  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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