INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata n° 43ª/2017 - Aos 12 dias do mês de Janeiro do ano de 2017, às 10:00hs, na
sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de investimentos.
O Presidente iniciou a reunião informando que a meta atuarial de 2016(12,67%)
foi ultrapassada em 1,64%, ou seja, atingindo uma rentabilidade de 14,31%. O
IPCA 2016 fechou em 6,2881%.
O Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic para 13,00% a.a., sem
viés. O conjunto dos indicadores sugere atividade econômica aquém do
esperado. A evidência disponível sinaliza que a retomada da atividade
econômica deve ser ainda mais demorada e gradual que a antecipada
previamente. No âmbito externo, o cenário ainda é bastante incerto. A
inflação recente continuou mais favorável que o esperado. Há evidências de
que o processo de desinflação mais difundida tenha atingido também
componentes mais sensíveis à política monetária e ao ciclo econômico. A
inflação acumulada no ano passado alcançou 6,29%, bem abaixo do
esperado há poucos meses e dentro do intervalo de tolerância da meta para
a inflação estabelecido para 2016.As expectativas de inflação apuradas pela
pesquisa Focus recuaram para em torno de 4,8% para 2017, e mantiveram-se
ancoradas ao redor de 4,5% para 2018 e horizontes mais distantes. Os passos
no processo de encaminhamento e aprovação das reformas fiscais têm sido
positivos até o momento. O Comitê ressalta os seguintes riscos para o cenário
básico para a inflação: Por um lado, o alto grau de incerteza no cenário
externo pode dificultar o processo de desinflação, o processo de desinflação
de alguns componentes do IPCA mais sensíveis ao ciclo econômico e à
política monetária requer atenção contínua e o processo de aprovação e
implementação das reformas e ajustes necessários na economia é longo e
envolve incertezas. Por outro lado, a atividade econômica mais fraca e o
elevado nível de ociosidade na economia podem produzir desinflação mais
rápida que a refletida nas projeções do Copom. A inflação tem se mostrado
mais favorável, o que pode sinalizar menor persistência no processo
inflacionário e o processo de aprovação e implementação das reformas e
ajustes necessários na economia pode ocorrer de forma mais célere que o
antecipado. Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo
conjunto de informações disponíveis, deliberamos por:
1) Os recursos referente a Contribuição Previdenciária do mês, serão
aproximadamente 95% aplicados no fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
e 5% em fundo DI. A aplicação em fundos IMA-B5 tem potencial de
cumprimento da meta atuarial, apresenta menor volatilidade em
relação aos IMA’s longos, o que favorece os investidores conservadores.
Nada mais, foi encerrada a reunião às 10.50hs, sendo a presente ata, assinada
pelos membros do comitê de investimento presentes.
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