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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Ata n° 74ª/2019 - Aos 19 dias do mês de março do ano de 2019, às 15:00hs, 

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

investimentos. O Presidente iniciou a reunião com a demonstração do 

desempenho dos investimentos e outros índices referente ao mês de 

fevereiro: Rentabilidade da carteira no mês 0,43% e 1,80% no acumulado 

do ano. A rentabilidade do mês ficou abaixo da meta, mas no acumulado 

do ano a meta está sendo superada. O IPCA de fevereiro 2019 foi de 

0,43%, e o acumulado no ano esta em 0,7514%, IBOV -1,86%  e o IMAB 

0,55%. O COPOM estará reunido hoje e amanhã e deverá manter a taxa 

SELIC em 6,5%aa. O principal driver da fraca performance da bolsa em 

fevereiro foi o aumento do sentimento de cautela dos investidores em 

relação à tramitação/aprovação da reforma da previdência, o que 

acabou ensejando um movimento de realização de lucros na bolsa. Ao 

contrário do Brasil, no front internacional o mês foi positivo para o 

mercado de renda variável. Declarações de dirigentes chineses e norte-

americanos sinalizaram avanço nas negociações comerciais entre os dois 

países e contrabalançaram os efeitos negativos do temor de 

desaceleração do crescimento global, reavivado após divulgação de 

dados de atividade mais fracos na Europa e na China ao longo do mês. 

Nos próximos meses seguiremos observando o Governo quanto à 

montagem de base e avanços quanto à reforma da Previdência, assim 

como qual será o grau de desidratação da proposta inicial. Haja vista sua 

abrangência, necessidade e foco declarado do Governo, não há como 

ser diferente. Isso trará muita volatilidade aos ativos e será o principal vetor 

para o humor do mercado.Prospectivamente continuamos com visão 

construtiva para a bolsa, apoiados pelas diretrizes que vem sendo 

seguidas pela equipe econômica que apontam para uma reforma da 

previdência mais robusta. Diante das análises dos mercados, este comitê 

resolve: as receitas de contribuições do mês de aproximadamente 

$1.800.000,00, serão aplicados $800mil no fundo  CAIXA FIC BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA da Caixa Federal e $1milhão no PREVID RF IMA-B 5  do Banco 

do Brasil. 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 16:45hs, onde a ata foi lida, aprovada e assinada 

pelos integrantes do comitê. 
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