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

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO 2020
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de 2020, 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 efetuada no dia de hoje para deliberação do calendário anual de reuniões do comitê
de investimentos, que será efetuada toda segunda segunda-feira de cada mês. B) O petróleo
voltou para baixo de US$70 (a US$69,12), após ter disparado perto de 4%. entre os Treasuries,
o  juro  da  Note  de  dez  anos  abandonou  a  mínima  (1,707%)  e  se  aproxima  de  1,80%  nas
primeiras  horas  do  dia.  C)  Com  os  conflitos  no oriente  Médio  roubando  a  cena,  ficam  em
segundo plano hoje o Livro Bege (16h) e o relatório da ADP (10h15) sobre os empregos no setor
privado, com previsão de abertura de 150 mil vagas. D) A inflação volta ao radar, com o IGP-DI
de dezembro (8h), que deve mais do que dobrar em relação a novembro (0,85%), considerando
a mediana das estimativas de pesquisa Broadcast,  de 1,79% (taxa mais alta de 2019). E) A
bolsa volta a sonhar com a marca dos 120 mil pontos, que já foi  considerada por parte dos
players com um exagero de otimismo. Mas quanto mais sobe, mais exposta fica a precipitar uma
realização natural de lucro. Seja como for, o que se lê é que, mesmo se corrigir, não cairá para
menos do que 110 mil pontos. F)  A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de
trinta de dezembro de dois mil e dezenove: no Banco Santander R$ 557.202,37, saldo em Caixa
Econômica conta de provisionamento de 13º R$ 0,00, saldo em conta Itaú taxa de administração
R$ 75.292,28,  saldo  em conta Itaú Contribuições R$ 1,79,  e saldo aplicado  no valor  de R$
10.096,44, sendo deste, R$ 469,35 referente à taxa de administração estando aplicado no fundo
Institucional Referenciado DI do banco itau. G) foi deliberado por unanimidade que diante da
dificuldade enfrentada ao longo do ano de 2019 para quitação de todas as folhas  de pagamento
dos benefícios previdenciários, por prudência tentaremos manter o valor equivalente a duas (02)
folhas  como  reserva  prudencial.  H)  Foi  publicado  o  calendário  de  pagamento  dos  inativos,
fixando como data o dia 10 (dez) com exceção dos meses de abril e outubro, que ficou nos dias
11 e 12 respectivamente. 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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