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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Ata n° 76ª/2019 - Aos 20 dias do mês de Maio do ano de 2019, às 08:00hs, 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 Abril: Rentabilidade da carteira foi de  0,911% 

no mês de Abril e 3,295% no acumulado do ano. O IPCA+6%aa ficou em 1,06% no 

mês de Abril e 4,088% no acumulado do ano. No mês de Abril  a rentabilidade 

ficou abaixo da meta -0,149%  e no ano -0,793%.  O IPCA de março 2019 foi de 

0,57 %, e o acumulado no ano esta em 2,0856%, IBOV 0,98%  e o IMAB 1,51%.  

No âmbito doméstico, o foco permanece sobre o projeto de reforma da 

Previdência, cuja admissibilidade foi aprovada pela Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados em 24/04. 

Continuamos tendo como preocupação central a tramitação da reforma da 

Previdência. Apesar de nosso cenário base ainda ser pela aprovação, nossa 

atenção ficará com a condução da articulação política pelo Planalto. A 

desidratação da proposta, agora na Comissão Especial, será a grande questão 

deste e dos próximos meses. Na última reunião (07 E 08/05)  do Comitê de Política 

Monetária (Copom), decidiu  pela estabilidade da taxa básica de juros (Selic) em 

6,5% a.a., reforçando a necessidade de manter uma postura de cautela, 

serenidade e perseverança na condução da política monetária, sendo que  as 

atenções se voltam para revisões para baixo de expectativas de crescimento em 

2019. No exterior, andamento da questão comercial entre EUA e China deve 

monopolizar a atenção do mercado após desentendimentos recentes. A 

volatilidade observada ao final de abril continuou ao longo do mês de maio, 

ainda pelo estresse no ambiente político,  algo que deve se repetir ao longo dos 

próximos meses enquanto perdurar a tramitação da reforma da Previdência. 

Diante das análises do mercado, este comitê resolve: as receitas de 

contribuições do mês, serão aplicados $1.000,000,00 no fundo  CAIXA FIC BRASIL 

GESTÃO ESTRATÉGICA e $500.000,00 ALOCAÇÃO ATIVA  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 

09:30hs, onde a ata foi lida, aprovada e assinada pelos integrantes do comitê. 
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