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 ATA DA SEGUNDA REUNIÃO 2020 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
Aos dez dias do mês de fevereiro 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) A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
desacelerou para 0,21% em janeiro de 2020, após se situar em 1,15% em dezembro passado, divulgou 
nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o menor IPCA para o mês 
desde o início do Plano Real, em 1994. As menores preções das carnes e passagens aéreas foram 
destaque no período. O resultado ficou bem abaixo da mediana das projeções de 41 consultorias e 
instituições financeiras que participaram do levantamento do Valor Data, de 0,35% de alta, com intervalo 
das projeções indo de 0,28% a 0,56%. A inflação acumulada em 12 meses passou de 4,31% em dezembro 
de 2019 para 4,19% no primeiro mês de 2020. Para esse indicador, a mediana das projeções apontava 
para 4,34% de acréscimo. O índice segue acima do centro da meta de inflação, de 4% neste ano — a meta 
tem margem de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos. Na última quarta-feira, o Comitê d Comitê 
de Política Monetária (Copom) cortou a taxa básica de juros, a Selic, para 4,25% ao ano. B) Inúmeras lojas 
e fábricas permanecem fechadas na China, contrariando as expectativas de que as atividades voltariam 
hoje ao normal. Nas redes sociais, vídeos supostamente produzidos em Wuhan contestam informações 
oficiais e aumentam a desconfiança com os dados da epidemia de corona vírus, que ameaça a economia 
global e mantém o investidor cauteloso. Esta semana, as falas de Powell no Congresso dos EUA devem 
confirmar os riscos já admitidos pelo FED, apesar dos indicadores robustos, que projetam a escalada 
histórica do dólar. C) Em sua 228ª reunião, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic para 
4,25% a.a. O Comitê avalia que diversas medidas de inflação subjacente encontra-se em níveis 
compatíveis com o cumprimento da meta para a inflação no horizonte relevante para a política monetária. 
No cenário com taxa de juros constante a 4,50% a.a., e taxa de câmbio constante a R$4,25/US$*, as 
projeções situam-se em torno de 3,5% para 2020 e 3,8% para 2021. As expectativas de inflação para 2020, 
2021 e 2022 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 3,4%, 3,75% e 3,5%, 
respectivamente; No cenário híbrido com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa 
de câmbio constante a R$4,25/US$*, as projeções do Copom situam-se em torno de 3,5% para 2020 e 
3,7% para 2021. Esse cenário supõe trajetória de juros que encerra 2020 em 4,25% a.a. e se eleva até 
6,00% a.a. em 2021. D) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta e um de janeiro 
de dois mil e vinte: no Banco Santander R$ 610,16, saldo em Caixa Econômica conta de provisionamento 
de 13º R$ 0,00, saldo em conta taxa de administração R$ 22.238,16, saldo em conta Itaú Contribuições R$ 
556,63, e saldo aplicado no valor de R$ 4.346.359,19, sendo deste, R$ 366.829,73 estando aplicado no 
fundo Institucional Referenciado DI, R$ 160.703,13 estando aplicado no fundo Alocação dinâmica e R$ 
201.209,78 aplicado no fundo inflação 5 referentes à taxa de administração do banco Itaú.  E) 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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