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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 2019
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos  nove dias do mês de dezembro do ano de 2019, 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 antecipada para o dia hoje em virtude do mês ter poucos dias úteis e os demais
conselhos necessitarem de fazer suas reuniões de término de execício. B) A diretoria financeira informa a
retificação  da política  de investimento para  2020  em sua  página  de número 16(dezesseis)  do processo
2019/10/459, que trata do percentual da meta atuarial proposta anteriormente, porém não temos condições
de propor  tal  percentual  por estarmos sem avaliação atuarial  para o ano,  deste  modo,  sugerimos que o
percentual seja atribuído conforme a duração do passivo, tendo como taxa de juros o parâmetro de 5,89%
(cinco vírgula oitenta e nove por cento), conforme portaria 17 de 20 de maio de 2019 editada pelo ministerio
da Economia.  C) Conforme e-mail  recebido e impresso nesta data,  o Banco Caixa Econômica informa o
fechamento  para  captação  do  fundo  FIC Caixa  Alocação  Macro Multimercado  LP,  deste  modo  o  saldo
disponível em conta deverá ser direcionado para outras aplicações disponíveis. D) Os dados da produção
industrial em outubro com expansão de 0,80%, somaram-se ao resultado do PIB/3TRI e às boas notícias da
trade war para impulsionar o índice acionário acima dos 100 mil pontos, emplacando uma marca inédita,
após quase um mês da última máxima. Fechou no pico intraday de 110.300,93 pontos (+1,23%), com giro de
quase R$ 18 bilhões. E) A última semana teve indicadores fracos da economia nos EUA, que elevaram a
expectativa  para  o  payroll.  Antes  o  IPCA  de  novembro  pode  mexer  com as  apostas  nos  juros  futuro
pressionado pelo choque dos preços da carne, reajuste de loterias e aumento da energia elétrica, o índice
oficial de inflação deve registrar uma aceleração importante, subindo de 0,10% em outubro para 0,51% em
novembro. Se confirmar a mediana de pesquisa Broadcast, exibirá a maior taxa para o mês em quatro anos,
desde 2015 (1,01%). Mesmo no piso das estimativas (0,19%), já superará o resultado do mês passado. F)
Mais  uma  queda  das  exportações  chinesas,  em  novembro,  contrariou  as  estimativas  de  alta,  e  coloca
pressão para um acordo com os EUA antes de dedline das novas tarifas, previstas para o dia 15. A semana
em Washington pode ser também marcada pela votação do impeachment de Trump. Na agenda, o Fed deve
manter o juro estável na 4ª feira, mesma data do Copom, que deve cortar a Selic para 4,5%, transferindo as
expectativas ao comunicado. G) Na zona do euro, a produção industrial de outubro sai no mesmo dia da
reunião  de  política  monetária  do  BCE,  na 5ª  feira.  Na 6ª  feira  tem para  conferir  a leitura  preliminar  de
dezembro do PMI/Markit industrial do bloco. H) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de
trinta de novembro de dois mil e dezenove: no Banco Santander R$ 61.501,68, saldo em Caixa Econômica
conta de provisionamento de 13º R$ 6.854,51, saldo em conta Itaú taxa de administração R$ 37.792,36,
saldo em conta Itaú Contribuições R$ 0,00, e saldo aplicado no valor de R$ 3.774.964,97, sendo deste, R$
144.242,38  referente à taxa de administração estando aplicado no fundo  Institucional Referenciado DI do
banco itau e R$  572.540,10 aplicado no fundo Inflação 5 FIC RF. I) A diretoria financeira informa que o
processo PMN 9312/2019 no valor de R$ 2.782.201,21 não foi quitado pela prefeitura, e deste modo tivemos
que resgatar todo o valor que ora provisionamos para o 13º deste ano para cobrir a folha de pagamentos do
mês,  e  que  até  a  data  de  hoje  não  recebemos  o  valor  referente  ao  processo  PMN 12465/2019  para
podermos honrar o compromisso de pagar os aposentados e pensionista na data de 10 (dez de dezembro).
J) 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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