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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Ata n° 75ª/2019 - Aos 22 dias do mês de Abril do ano de 2019, às 15:20hs, 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 março: Rentabilidade da carteira de Março  

ficou em 0,555% e 2,363% no ano de 2019, ficando abaixo da meta de, que foi de 

1,24%, bem como o acumulado do ano, que está -0,634 abaixo da meta de 

2019. O IPCA de março 2019 foi de 0,75%, e o acumulado no ano esta em 1,507%, 

IBOV -0,18%  e o IMAB 0,58%. No cenário doméstico, o quadro permanece de 

expectativa sobre a tramitação da reforma da Previdência e a incerteza quanto 

ao momento no qual o texto estará pronto para votação e, principalmente, seu 

conteúdo, tem gerado forte impacto nos dados de confiança e nos índices de 

condições financeiras devido ao aumento da volatilidade. O IPCA acelerou de 

0,43% para 0,75% em março, acumulando alta de 4,58%  em 12 meses. As 

projeções foram revisadas de 3,9% para 4,0% para o IPCA em 2019 e de 0,50% 

para Abril. Na última reunião do Copom, realizada nos dias 19 e 20/03, o BCB 

manteve, por unanimidade, a Selic em 6,50% a.a. Perspectivas para  ABRIL , com 

relação aos fundos com benchmarks em índices Anbima, vimos que, apesar da 

volatilidade experimentada no mês, grande parte dos índices da família IMA 

superaram o CDI, exceto o IMA-B 5+. Já para os índices prefixados, o destaque 

de rentabilidade ficou com os mais longos, puxados pelo leve fechamento dos 

prêmios nos vencimentos mais longos da curva de juros nominais.O mês de 

março foi histórico para o Ibovespa, após o índice ter superado a marca dos 100 

mil pontos pela primeira vez. Os 20 primeiros dias do mês foram positivos, com 

maior otimismo dos investidores em relação ao andamento da reforma da 

previdência no Congresso. Para o próximo mês a principal preocupação segue 

sendo ainda a reforma da Previdência e a possibilidade dos atrasos na 

tramitação e a possível  desidratação da proposta. 

Diante das análises dos mercados, este comitê resolve: as receitas de 

contribuições do mês, serão aplicados $300mil no fundo  CAIXA FIC BRASIL 

GESTÃO ESTRATÉGICA,  $300mil no PREVID RF IMA-B 5 ambos da Caixa e  $600MIL 

em  IMAB5 e $400mil alocação Ativa , ambos 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 16:30hs, 

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