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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

E S T A D O D E SÃO P A U LO 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO  

 

Ata n° 31ª/2016 - Aos 11 dias do mês de Fevereiro do ano de 2016, às 09:00 

horas, na sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de 

investimentos, Adauto Cervantes Mariola – Diretor Presidente, João Batista 

André – Diretor Adm. Financeiro e Alexandre Venâncio de Lima- representante 

do Conselho Fiscal. 

Iniciados os trabalhos o comitê iniciou a análise conjuntural do mercado.  

O principal evento do mês de janeiro foi a surpresa com a desvalorização de 

1,5% do Yuan promovida pelo Banco Central da China, o que reforçou 

preocupações com uma possível desaceleração mais forte da economia 

chinesa. Esse evento somado à forte queda nos preços do petróleo em 

meados de janeiro, provocou uma elevação importante da volatilidade dos 

mercados globais e uma consequente queda significativa dos preços dos 

ativos de risco. Nos EUA, o principal dado de atividade foi a primeira prévia do 

PIB de 2015, que apresentou crescimento real de 2,4. Por sua vez, o relatório de 

emprego de dezembro surpreendeu positivamente pelo segundo mês 

consecutivo, apresentando criação de 292 mil vagas. Na Europa, o PMI 

composto da Zona do Euro desceu ligeiramente no mês de janeiro (de 54,3 

para 53,6), patamar que está sendo mantido desde março e é consistente 

com um crescimento perto de 2% da economia da região. Entre os 

emergentes, as pesquisas de atividade de dezembro na China mostraram que 

o setor de serviços perdeu tração frente ao mês anterior, o que elevou as 

preocupações com uma desaceleração mais forte da atividade. No front dos 

Bancos Centrais, o presidente do Banco Central Europeu – BCE - anunciou 

uma revisão do atual programa de afrouxamento monetário com a 

possibilidade de expansão e ou extensão das medidas na próxima reunião em 

março. Por sua vez, o norte-americano – FED - anunciou a manutenção da 

taxa entre 0,25% e 0,50% . Por seu turno, o Banco Central Japonês surpreendeu 

ao anunciar a redução da taxa de juros sobre os depósitos de excessos de 

reservas bancárias para um patamar negativo. No ambiente doméstico, a 

agenda manteve-se negativa. Por seu turno, taxa de desemprego recuou em 

dezembro de 7,5% para 6,9%, mas com ajuste sazonal o indicador mostrou 

uma alta de 8,2% para 8,3%. No que tange à inflação, o IPCA-15 de janeiro 

desacelerou ligeiramente em relação ao último IPCA, de 0,96% para 0,92%. 

Pelo lado fiscal, o resultado primário acumulado no ano foi deficitário em 

R$111,2 bilhões (1,88% do PIB), ante déficit de R$32,5 bilhões (0,57% do PIB) em 

2014. Por fim, o COPOM decidiu pela manutenção da taxa de juros a despeito 

da comunicação antecedente ter sugerido uma alta. 

Diante do exposto, não haverá mudança de posição dos investimentos 

existentes e os novos recursos serão aplicados em IRFM1 e IMAB5 E CDI(BB). 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 10:10hs, sendo a presente ata, assinada 

por todos os  presentes. 
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