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Ata n° 80ª/2019 - Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 15:00hs, na 

sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de investimentos. O 

Presidente Adauto C. Mariola, iniciou a reunião com a demonstração do 

desempenho dos investimentos e índices do mês de agosto:  

2019 Rentabilidade IPCA META(IPCA+6%) Resultado TAXA 

SELIC No mês 0,06% 0,11% 0,597% (-0,536%) 

No ano 8,06% 2,54% 6,597% 1,464% 5,50% 

No cenário doméstico, a tramitação da reforma da Previdência continuou no 

radar, agora em fase de tramitação no Senado. Com as alterações efetuadas 

pelo relator, o texto terá uma desidratação de R$31 bilhões. Ainda assim, a 

economia projetada em 10 anos, em torno de R$ 885 bilhões, indica que se trata 

de uma reforma considerada forte. Existe a perspectiva de que uma PEC 

paralela seja enviada, contemplando estados e municípios, porém, sua 

aprovação será um grande desafio. Ainda em setembro, a reforma tributária 

permanece em foco com a expectativa de que o Governo encaminhe sua 

proposta. Temos uma economia que permanece frágil, mas que seguirá em 

recuperação gradual sendo suportada pela melhora na confiança e das 

condições financeiras, pela retomada do processo de cortes de juros por parte 

do Banco Central e pelo anúncio de estímulos de renda por parte do governo. 

A escalada das tensões comerciais, com o anuncio de novas tarifas por parte do 

governo americano sobre os produtos chineses contribuiu para o aumento da 

percepção de desaceleração global. Entretanto, medidas de política monetária 

sinalizam algum otimismo no curto prazo. Em seu pronunciamento em, Jerome 

Powell fez menção a “riscos significativos” e reforçou as apostas em cortes de 

juros, fortalecendo a perspectiva de uma nova rodada de estímulos monetários 

pelos BC’s do mundo desenvolvido. Sobre perspectivas para o mercado de juros, 

continuamos enxergando algum prêmio na ponta longa, mas com mais risco do 

que víamos antes, principalmente em função de fatores externos como Guerra 

Comercial, Brexit e situação político-econômica na Argentina. Alteramos nossa 

visão para juros curtos, e hoje estamos nos posicionando nos vértices mais longos. 

 Diante das análises de mercado realizadas por este comitê,  as receitas de 

contribuições do mês, parte serão usados para pagamento da folha dos 

aposentados e taxa de administração e o restante serão aplicados em partes 

iguais nos fundos que já existentes em nossa carteira:  FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA, 

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO e CAIXA FI BR IMA-B TP; os valores reservados para o 

fluxo de pagamentos em DI, podendo o gestor a seu critério, aplicar em fundos 

existentes na carteira o valor de  até $100.000,00. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 16:4500hs, onde a ata foi lida, aprovada e assinada 

pelos integrantes do comitê presentes à reunião. 
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