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 ATA DA TERCEIRA REUNIÃO 2020 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Aos nove dias do mês de março do ano de 2020, às 15h00min compareceram para a segunda 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 Banco Central Europeu (BCE, na 

sigla em inglês), em sua primeira reunião de 2020, decidiu pela manutenção do juro na zona do euro. Conforme previsto, 

o BCE manteve a taxa de refinanciamento em zero e a de depósitos em -0,50%, além de reafirmar a manutenção do 

programa de recompra mensal de ativos em 20 bilhões de euros. B) No mercado internacional de renda fixa, os títulos 

do tesouro americano de 10 anos, que tinham rendimento de 1,89% ao ano no final de dezembro, caíram cerca de 38 

pontos base no mês de janeiro para o nível em torno de 1,50% ao ano, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 

30 anos caiu para 2,00% ao ano, uma queda de 38 pontos base em relação ao fechamento de dezembro. Já o 

rendimento dos títulos do governo japonês de 30 anos passou para 0,37% ao ano, uma queda de 4 pontos em relação a 

dezembro. Já as bolsas internacionais, o movimento foi de queda generalizada devido à fuga de ativos de risco em meio 

às preocupações com os efeitos do “coronavirus” sobre a economia global. C) A taxa de desemprego no Brasil caiu para 

11,0% no trimestre encerrado em novembro, atingindo 11,9 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pelo IBGE. 

A taxa é superior aos 11,2% registrados no trimestre encerrado em novembro. Já o número de desempregados recuou 

em 300 mil na comparação com o mês anterior: em novembro, eram 11,9 milhões de trabalhadores brasileiros 

desempregados. Com isso, a população ocupada chegou ao número de 94,5 milhões de pessoas. O IBGE apontou que, 

na comparação com os três meses anteriores, o rendimento médio real habitual ficou estável na passagem do terceiro 

para o quarto trimestre, alcançando R$ 2.340,00. Foi solicitado junto à consultoria financeira análise dos seguintes 

fundos para deliberação deste comitê: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP; ITAÚ PRÉ-

FIXADO FIC RENDA FIXA LP e ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO, D) Conforme 

informou o Banco Central, o setor público consolidado (Governo Federal, Estados, municípios e estatais, com exceção 

de Petrobras e Eletrobrás) registrou um déficit primário R$ 13,513 bilhões em dezembro. No acumulado do ano, o rombo 

do setor público consolidado fechou em R$ 61,872 bilhões, o equivalente a 0,85% do PIB. Com o déficit menor, a dívida 

bruta geral do setor público, que contabiliza os passivos dos governos federal, estaduais, municipais e do INSS, recuou 

em dezembro, passando a R$ 5,602 trilhões, o equivalente a 75,8% do PIB. É a primeira vez desde 2013 que a dívida 

recua de um ano para outro – ao fim de 2018, a dívida era de 76,5% do PIB. E) Dos subíndices Anbima, que referenciam 

os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de dezembro acabou 

sendo o do IRF-M 1+, que reflete a variação dos títulos pré-fixados mais longos, com valorização de 1,11%, seguido pelo 

IRF-M Total, que valorizou 0,88%. Dos títulos referenciados a inflação, o melhor desempenho foi do IMA-B 5, com 

ganhos de 0,56%. O IMA-B Total encerrou o mês em 0,26% positivo. Já o CDI variou 0,38% no período. F) A diretoria 

financeira informa o Saldo em contas na data de vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte: no Banco Santander R$ 

63.015,35, saldo em Caixa Econômica conta de provisionamento de 13º R$ 0,00, saldo em conta taxa de administração 

R$ 20.959,01, saldo em conta Itaú Contribuições R$ 0,00, e saldo aplicado no valor de R$ 6.520.277,61, sendo deste 

total, R$ 754.658,08 refere-se ao total aplicado em constas da taxa de administração do Banco Itaú, estando aplicado R$ 

180.657,43 no fundo Institucional Referenciado DI, R$ 371.437,89 no fundo Alocação dinâmica e R$ 202.472,76 

aplicado no fundo inflação 5. G) Foram trazidos para apreciação deste comitê os relatórios de governança do exercício 

de 2019 e de gestão referente ao mês de janeiro de 2020. H) 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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