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  ATA DA QUINTA REUNIÃO 2020 
 COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
                          Aos onze dias do mês de maio do ano de 2020, às 14h00min, em observância ao contido no artigo 3º do Decreto Estadual nº 46.973 de 

16 de março de 2020, esta reunião foi realizada remotamente, através dos aplicativos “ZOOM” e “WhatsApp”, para evitar aglomeração 

na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL. Compareceram para a quarta 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 está sendo realizada de por videoconferência devido às restrições de locomoção 

necessárias para o enfrentamento dessa pandemia. B) Bolsas europeias e S&P futuro sobem, enquanto dólar recua ante maioria das 

moedas emergentes, com investidores avaliando notícias sobre reabertura da economia em alguns países e evolução das negociações 

comerciais entre EUA e China. Que concordam em cooperar e trabalhar para implementar acordo comercial, após atritos entre os dois 

países envolvendo o coronavírus preocupar os investidores recentemente. C) O Ibovespa: +2,75% (80.263) terminou o pregão em alta 

de 2,7% após duas quedas seguidas e retomou o patamar dos 80.000 pontos, reduzindo a perda semanal a 0,3% com a ajuda do 

exterior. As bolsas americanas subiram com investidores mais propensos à tomada de risco apesar da maior perda mensal de empregos 

em mais de 70 anos. Dólar Futuro: -1,65% (5.750) teve primeira queda em seis dias, reduzindo a alta semanal, que mesmo assim 

superou 4%. Moeda cedeu 1,8%, para R$ 5,7309, ao final da sessão desta sexta-feira. Real foi destaque de ganhos entre principais 

moedas globais e emergentes, depois de mostrar, na véspera, a pior performance nos dois grupos. D) Após a decisão do Comitê de 

Política Monetária (Copom) do Banco Central de cortar a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, sinalizando nova redução na 

próxima reunião, em junho, o mercado financeiro voltou a rever suas projeções para a Selic neste ano, estimando ainda menor espaço 

para a alta dos juros em 2021.Segundo o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (11), é esperado que a Selic encerre o ano em 

2,50%, ante expectativa de 2,75% ao ano no último levantamento. Em junho, os juros devem ser cortados em 0,25 ponto percentual, de 

acordo com o mercado.Em 2021, os juros devem encerrar o ano no patamar de 3,50%, frente estimativa anterior de 3,75%, subindo para 

5,50% até dezembro de 2022 – sem alterações em relação à última semana. Em meio à fragilidade da atividade brasileira, impactada 

pelo coronavírus e por medidas de isolamento social, as expectativas para inflação e crescimento da economia do país também foram 

novamente reduzidas. A mediana das projeções para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu pela 13ª vez 

consecutiva, englobando uma visão ainda mais pessimista neste ano. Agora, os economistas veem contração da economia brasileira de 

4,11% em 2020, ante expectativa anterior de retração de 3,76%. Já para 2021, o mercado manteve a estimativa de crescimento de 

3,20% da atividade. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a projeção de alta foi cortada pela nona vez 

consecutiva, desta vez de 1,97% para 1,76%, em 2020. Também houve ajuste na projeção para a inflação de 2021, de 3,30% para 

3,25%. No que tange às previsões para o câmbio, o relatório Focus revelou que a estimativa para o dólar se manteve em R$ 5,00, com 

alta de R$ 4,75 para R$ 4,83, em 2021. E) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta de abril de dois mil e vinte: 

no Banco Santander R$ 1.216.959,21, saldo em Caixa Econômica conta de provisionamento de 13º R$ 0,00, saldo em conta taxa de 

administração R$ 38.797,26, saldo em conta Itaú Contribuições R$ 0,00, e saldo aplicado no valor de R$ 6.051.074,49 sendo deste total, 

R$ 800.761,26 refere-se ao total aplicado em contas da taxa de administração do Banco Itaú, estando aplicado R$ 426.824,52 no fundo 

Institucional Referenciado DI, e R$ 373.936,74 fundo Alocação dinâmica. F) Conforme deliberado na ultima reunião, foi feito aplicação 

inicial no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP observando a adequação nos limites legais, sendo 

este fundo foi o que mais obteve retorno no corrente mês, ratificando a decisão deste comitê em fazer tal aplicação. G) A Gestora dos 

Recursos informa ainda que a Consultoria EC2G entregou a avaliação atuarial e o cenário com os resultados atuariais no caso de 

alteração das regras de concessão e idade mínima, sendo encaminhado a todos os membros por email na data de hoje, após os 

devidos esclarecimentos. A senhora Danielle esclareceu ainda que os projetos de lei, que alteram a Lei Orgânica Municipal e a Lei 

Complementar nº 141/2018, com as novas alíquotas talvez sejam votados amanhã, dia doze de maio, na Câmara. 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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