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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Ata n° 81ª/2019 - Aos 18 dias do mês de outubro 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 do mês de setembro:  

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

SELIC  No mês 1,74% (-0,04)% 0,45% 1,29% 

No ano 8,06% 2,49% 6,597% 2,86% 5,50% aa 

 

O cenário doméstico segue incerto e consiste em um vetor baixista para o 

crescimento. Os dados divulgados em setembro seguiram mostrando que 

a atividade continua em um quadro de recuperação lenta. A indústria 

recuou pelo terceiro mês consecutivo, registrando variação de -0,3% 

(M/M) em julho. O varejo por outro lado, registrou alta de 1,0% (M/M) 

ajudado pela baixa inflação e bom andamento do crédito, como fatores 

compensatórios à piora da evolução da renda. No âmbito Fiscal, o 

relatório da reforma da Previdência na CCJ do Senado foi aprovado. 

Todavia, algumas alterações no texto fizeram com que fosse necessária 

nova votação, adiada para o início de outubro. Além disso, a chamada 

PEC paralela (133/2019), que estende aos Estados e Municípios as novas 

regras previdenciárias, já está em tramitação no Senado. Em setembro 

ocorreu ainda a aprovação de parte da PEC da Cessão Onerosa, que fez 

com que o TCU desse aval para o avanço do leilão, previsto para 6 de 

novembro. 
 

Nos EUA, a abertura do processo de impeachment contra o presidente 

Donald Trump, ofuscou parte da melhora de humor que veio com a 

retomada das negociações comerciais junto à China.Com relação ao 

conflito comercial, em setembro entrou em vigor a tranche de tarifas de 

15% sobre cerca de US$ 125 bi em importações da China. Acreditamos 

que o Fed continuará o movimento de corte nos juros americanos, mas 

em um ritmo menos célere. 

 

Na Europa, os indicadores conhecidos em setembro seguiram refletindo a 

desaceleração na região do Euro, com queda dos PMIs do setor Industrial 

na Alemanha, Itália e Espanha. Além disso, a leitura do PIB na Alemanha 

indicou queda de 0,1% (T/T) da atividade no país no 2T19. Nesse cenário 

de desaceleração da economia, o comitê de política monetária do BCE 

decidiu em sua última reunião reduzir em 0,10 p.p. a taxa de juros. 
 

Todos os subíndices de Renda Fixa da ANBIMA superaram, com folga, o 

CDI no mês, o que nos leva a resgatar os recursos aplicados nestes fundos.  
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Diante das análises de mercado realizadas por este comitê, serão 

resgatados os saldos dos Fundos IRFM e IRFM1 da CAIXA FEDERAL e 

juntamente com as receitas de contribuições do mês, serão aplicados nos 

Fundos:  SANTANDER RF ATIVO FIC FI, SANTANDER  FIC FI IMAB5 TP RF, nos 

quais já existe aplicações e no FUNDO IMA-B TP FIC RENDA FIXA LP, CNPJ: 

14.504.578/0001-90, sendo que os valores reservados para o fluxo de 

pagamentos serão aplicados em fundos DI. Resgataremos o saldo do 

FUNDO PERFIL do Banco do Brasil, que será aplicado no Fundo IMAB TP do 

BB, 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 16:15hs, onde a ata foi lida, aprovada e assinada pelos 

integrantes do comitê presentes à reunião. 
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