
   

Instituto de Previdência do Município de Votuporanga 
Rua São Paulo, 3834 – Centro - Votuporanga/SP – CEP 15.500-010 - Fone: (17) 3421-6058 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

 

Ata n° 64ª/2018 - Aos 15dias do mês de junho do ano de 2018, às 14:300hs, 

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

investimentos, o controlador interno do Votuprev Taysson R. de Almeida, os 

gerentes da Caixa Econômica Federal Fabio A. Peres. (governo) e Alex G. 

Aparício.O Presidente iniciou a reunião com a demonstração do 

desempenho dos investimentos no mês de maio, que fechou com os 

seguintes resultados: rentabilidade média de -0,78%, e 2,31% no 

acumulado do ano, sendo que a meta atuarial é 3,81%, ficando -1,50% 

abaixo da meta. O IPCA de maio foi de 0,40% e a taxa Selic permaneceu 

em 6,50%, sendo que a próxima reunião do COPOM será nos dias 19 e 20 

de junho e acreditamos que não haverá mais corte de juros. Os gerentes 

da Caixa Federal fizeram explanação do cenário econômico e político, 

também fizeram uma análise da carteira de investimentos do Votuprev e 

disseram que  estamos com uma carteira bem protegida, inclusive 

informando que vários Institutos obtiveram rentabilidade negativa bem 

maior que o Votuprev. Após a reunião com o comitê os gerentes farão a 

mesma explanação ao Sr. Prefeito Municipal João Dado. Diante deste 

cenário, o comitê definiu em manter a carteira e os novos recursos serão 

aplicados em fundos DI, inclusive resgatar parte dos valores aplicados nos 

Fundos DI Disponibilidades e aplicar no Fundo DI Longo Prazo, ambos da 

Caixa Federal. O percentual à resgatar será definido pelo Diretor 

Financeiro, conforme necessidade do fluxo de pagamentos.  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 16:00hs, onde a 

ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
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