
 

 

ATA 08/2017 - Extraordinária 

 

Data: 30/08/2017 
Participantes: Antonio Sérgio Toniello, Marcos Henrique dos Santos, Patrícia Zapeloni Ramos. 
Convidados:  Alessandra Renata Beato Ungaretti  
 
 Às dezessete horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de dois mil e dezessete, atendendo a 
convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do 
Pitanprev, sito à Rua Santos Dumont 77, os membros do Comitê de Investimentos abaixo assinados para 
deliberarem o que segue. Dando início aos trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, e 
passando adiante à secretária, a mesma procedeu à leitura da ordem do dia, constante da convocação, 
que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1) Avaliação e Análise da Carteira de 
Investimentos diante os atual cenário econômico e político; Foi efetuada a leitura do informativo 

“Nossa Visão” das retrospectivas do mercado realizado pela consultoria de investimentos Crédito e 
Mercado em 22 de agosto de 2017, onde chega se a conclusão de que dado o expressivo avanço já 
ocorrido dos índices que referenciam os fundos de investimentos em títulos públicos, em julho, no ano e 
em doze meses, por conta da queda da inflação e da redução da taxa Selic, por um lado, e da piora do 
quadro fiscal e do aumento da inflação por causa dos preços mais alto dos combustíveis, por outro, é 
chegado o momento de revermos a alocação recomendada  e a realização dos lucros obtidos com as 
aplicações de longuíssimo prazo,  ou seja resgatar os fundos atrelados ao ima b 5+, haja visto que 
permanecer com uma exposição no vértice de longuíssimo prazo neste momento de maiores incertezas, 
pode não representar ganhos expressivos em função do fator risco a ser incorrido. Foi apresentado para 
discussão a proposta recomendada pela consultoria, a qual após analisada por todos ficou decido em 
não seguir a rigor a recomendação, devido a mesma estar indicando a aplicação de altos valores em 
fundos de renda variável os quais merecem uma análise mais criteriosa para alocações. Ficou então 
decidido a efetuarmos o resgate dos fundos atrelados ao Ima B 5+, que são vértices de longuíssimo 
prazo e trazermos para fundos com vértices de curto, médio e longo prazo. Foi elaborada pelos membros 
do comitê uma proposta de alteração da carteira que se encontra anexo a esta ata, a qual será enviada 
para análise da Consultoria e que se de acordo estiverem, efetuaremos os resgates e também as 
aplicações constantes na mesma. Assunto esse que será retomado em nossa próxima reunião ordinária 
que será realizada em 06 de setembro de 2017. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente deu-se 
por encerrada a reunião, e solicitou a mim Alessandra Renata Beato Ungaretti _____________ que 
lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. 

 

 

Antonio Sergio Toniello                                                                        Patrícia Zapeloni Ramos 

 

Marcos Henrique dos Santos                                                               

 

  


