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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Ata n° 72ª/2019 - Aos 21dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 15:30hs, 

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 dezembro, que fechou com os seguintes 

resultados: rentabilidade média do mês 0,91%, e 8,18% no acumulado do 

ano, sendo que a meta atuarial é 9,97%, ficando -1,79% abaixo da meta. 

O IPCA do mês dezembro foi de 0,15%, e o acumulado em 2018 ficou em 

3,75%. A mudança na sinalização do Fed pode ser um fator de alívio, 

porém, precisa ser complementada de forma mais incisiva. O ambiente 

externo segue fortemente desinflacionaria devido à queda no preço do 

Petróleo. No cenário doméstico, o foco estará na eleição para a 

presidência da Câmara e do Senado, bem como na apresentação da 

proposta de reforma da Previdência do novo governo. Do ponto de vista 

conjuntural, esperamos que a inflação tenha comportamento benigno, 

dando suporte ao cenário de Selic estável por mais tempo. Na visão do 

comitê, uma estabilização do ambiente internacional, casado com a 

evolução das reformas no Brasil, pode levar o Ibovespa a passar dos 100 

mil pontos em 2019. Abolsa foi um dos principais destaques ano passado. 

O índice Ibovespa teve alta de15,03% no ano e o viés também é positivo 

para 2019, sob o espectro de uma recuperação cíclica para a economia 

local, possível avanço das reformas estruturais e da agenda liberal do 

atual governo. Além disso, com a manutenção dos juros mais baixos, 

espera-se uma maior migração de investidores para renda variável. Em 

um ano marcado por turbulências no mercado local e Selic baixa, os 

fundos multimercado lideraram a captação do setor em 2018. Mesclando 

as estratégias de renda fixa e renda variável, a interpretação dos gestores 

frente ao cenário de juros e bolsa, de uma forma mais precisa, fez com 

que maior parte desses fundos superasse a rentabilidade do CDI no ano 

passado. A expectativa para 2019 é a tendência de o Brasil retomar o 

crescimento e num ritmo bastante forte, gerando uma maior performance 

para os multimercados. Para os próximos meses, esperamos que os 

mercados continuem otimistas como andamento da agenda no novo 

governo, tanto no que diz respeito à reforma da previdência quanto no 

que se refere à agenda de privatizações e de medidas para melhora do 

ambiente de negócios. 
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Levando em consideração as mudanças que estão por vir no ambiente 

doméstico e após análise de vários fundos, o comitê decidiu fazer a 

seguinte alteração na carteira.  

* Resgate no valor de $13.000.000,00 do Fundo CAIXA FI DI BRASIL REF. DI LONGO 

PRAZO e do Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF e aplicar:  

1)$1.500.000,00 BB Previdenciário RF Alocação Ativa CNPJ: 25.078.994/0001-90 

2)$4.500.000,00 Caixa Brasil Gestão Estratégica RF CNPJ: 23.215.097/0001-55 

3)$3.000.000,00 Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93  

4)$2.000.000,00 Caixa Alocação Macro Multimercado LP CNPJ: 08.070.841/0001-87 

5)$1.000.000,00 Caixa Multimercado RV30 LP CNPJ: 03.737.188/0001-43 

6)$1.000.000,00 Caixa Brasil IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18 

Os fundos 3,4,5 e 6 são fundos com aplicação inicial, os quais passaram 

por análise técnica deste comitê, e estão aptos a receber recursos dos 

RPPS, cujos valores de investimentos não ultrapassam os limites permitidos e 

que estão pertinentes a  nossa política de investimentos, bem como na 

resolução 3922 e alterações, conforme planilha anexa do ANEXO I. São 

fundos que tem como administrador, gestor e distribuidor a Caixa 

Econômica Federal, com baixo risco de crédito, liquidez que não 

ultrapassam 04 dias e com potencial de ultrapassar o seu benchmark. 

Sendo assim este comitê autoriza as aplicações nos respectivos fundos e 

valores acima.  

Em fundos DI, de ambos os Bancos, serão aplicados os valores 

reservadospara o fluxo de pagamentos.  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 17:05hs, onde a 

ata foi lida, aprovada e assinada pelos integrantes do comitê. 
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