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Ata n° 62ª/2018 - Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2018, às 14:00 hs, na 

sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de investimentos. O 

Presidente iniciou a reunião com a demonstração do desempenho dos 

investimentos no mês de março, que fechou com os seguintes resultados: 

rentabilidade média de 0,98% no mês de março, e 2,61% no acumulado do 

ano, sendo que a meta atuarial é de 2,18%, ficando com uma rentabilidade 

de 0,43% acima da meta. O IPCA de março foi de 0,09% e a taxa Selic está 

em 6,50%, sendo que a próxima reunião do COPOM será nos dias 15 e 16 

de maio que sinalizou ser provável mais um corte de juros. O IPCA-15 de abril 

teve variação de 0,21%.  

No âmbito econômico, fundos IMA-B5/IDKA e fundos IRF-M apresentaram, 

via de regra, bons resultados. A redução da taxa de juros para 6,5% ao ano 

e a sinalização de uma nova queda na próxima reunião do COPOM 

(Comitê de Política Monetária) sinalizam inflação sob controle e incentivos 

para a recuperação do PIB. Diante deste cenário, para o mês de abril e até 

a próxima reunião, os novos recursos serão aplicados aproximadamente na 

mesma proporção nos fundos IRFM, IDKA2 e IMAB5. 

 

os membros do comitê também analisaram os documentos enviados pelas  

instituições financeiras, ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ:60.701.190/0001-04  e 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ:04.205.311/0001-48 

de acordo com o  edital de credenciamento nº 01/2018, publicado no site 

www.votuprev.com.br . Após análise de toda a documentação verificou-se 

que as duas instituições financeiras apresentaram toda a documentação 

solicitada, sendo credenciadas pelo Votuprev a receber e manter os 

investimentos. Será emitido um certificado de credenciamento para cada 

instituição financeira.  

Este credenciamento terá validade de 12 meses a partir da emissão do 

certificado. 
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