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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Ata n° 73ª/2019 - Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 09:15hs, 

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

investimentos, participando também o controlador interno do Votuprev 

Taysson R. de Almeida. 

O Presidente iniciou a reunião com a demonstração do desempenho dos 

investimentos e outros índices referente o mês de janeiro: Rentabilidade da 

carteira no mês 1,36%, e 1,36 % no acumulado do ano; Meta (IPCA+6%aa) 

0,81%, ficando 0,55% acima da meta. O IPCA do mês janeiro 2019 foi de 

0,32%, o acumulado em 2019 ficou em 0,32%, IBOV 10,82%  e o IMAB 4,37%. 

Para os próximos meses, esperamos que os mercados continuem otimistas 

com o andamento da agenda do governo, tanto no que diz respeito à 

reforma da previdência quanto no que se refere às medidas para melhora 

do ambiente de negócios, que se mostraram  favoráveis para os preços 

dos ativos  de renda fixa de ponta longa, da curva de juros. Entretanto, 

esperamos maior volatilidade nos ativos enquanto o Governo se articula e 

busca formar base e maioria para emplacar suas medidas no Congresso, 

e enquanto se aguarda a definição quanto à utilização da matéria já 

bastante avançada sobre a Reforma da Previdência que se encontra no 

Congresso. Atividade corrente pior, inflação baixa e valorização do real, 

levou alguns analistas a apostarem em queda da Selic ao longo do ano, o 

que favorece os investimentos em fundos com uma carteira de títulos mais 

longos, como os IMAs B e B5.  

Analisando a nova tendência do mercado, este comitê resolve: Resgatar 7 

milhões de reais do fundo PERFIL do BB e aplicar no Fundo Alocação Ativa 

do BB, mesmo fundo que já existe aplicação. Resgatar 9 milhões de reais 

do fundo IRFM1 da Caixa Federal e mais 600mil do saldo em conta e 

aplicar  nos Fundos IMAB5, IMAB e Gestão Estratégica, sendo 3.200 milhões 

em cada fundo. Em fundos DI, de ambos os Bancos, serão aplicados os 

valores reservados para o fluxo de pagamentos.  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 10:30hs, onde a 

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