
Ata nº 01/2020 – Comitê de Investimentos 

  

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Poxoréu, realizada aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h. Estavam presentes: 

o Diretor Executivo do Poxoréu-Previ Sr. Agnaldo Francisco da Luz, membros do COMIN, Sr. Agnaldo 

Francisco da Luz, Sr. José Vieira Nunes Neto e Sr. Júlio César Pereira Chagas. A reunião iniciou com 

reunião iniciou com o diretor apresentando aos membros do Comitê de Investimentos presentes o cenário 

econômico: Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de 

juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do 

mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço 

das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros. No decorrer do mês, após idas e vindas, 

EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do 

acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das 

negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global. No 

Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido 

Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido 

Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia. Na América 

Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxação sobre importações e impostos para compras em 

dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia. No Brasil o Comitê de 

Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 

4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das 

expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia. O PIB trimestral e a taxa 

de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica 

no final do ano. Após explanação, iniciou-se o apontamento do Relatório de Investimentos das aplicações 

financeiras do mês dezembro do ano de 2019. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Poxoréu finalizou o mês com patrimônio líquido de R$ 11.757.125,68 (onze milhões, 

setecentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), que representa um 

crescimento de 6,06% (seis vírgula zero seis por cento) nos últimos doze meses. A carteira de 

investimentos atingiu a rentabilidade positiva de 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) equivalente a um 

ganho de R$ 130.323,77 (cento e trinta mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos). No 

acumulado, a rentabilidade da carteira no ano está, até o momento, em 10,94% (dez vírgula noventa e 

quatro por cento), representando um ganho de R$ 1.140.216,07 (um milhão, cento e quarenta mil, duzentos 

e dezesseis reais e sete centavos), enquanto a meta atuarial (IPCA+6%) acumulada é de 10,56% (dez 

vírgula cinquenta e seis por cento). Diante dos resultados, a consultoria de investimentos sugeriu a 

realocação dos investimentos, para renda variável, no montante de R$ 500.000,00, respeitando as diretrizes 

aprovadas na Política de Investimentos. Apresentou-se ainda que o Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Poxoréu encontra-se devidamente enquadrado nos limites da 

resolução 3.922 CMN. Após a demonstração dos resultados, o CMP aprovou o Relatório de Investimentos 

das aplicações financeiras apresentado. E, não havendo nada mais a ser tratado, o Diretor Executivo 

encerrou a reunião e solicitou a mim, o Sr. Júlio César Pereira Chagas, para lavrar a presente ata que após 

lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 

 

Agnaldo Francisco da Luz: _______________________________ 

José Vieira Nunes Neto: _______________________________ 

Júlio César Pereira Chagas: ______________________________ 
 

 



 

 

 

Fundos 2018 12 meses out/ 19 nov/ 19 dez/ 19

Renda Fixa

Art. 7º , I, "b" - FI (100%  TPF) - IMA ou IDKA

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 6,81% 6,55% 0,61% 0,31% 0,40%

BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 6,72% 6,48% 0,60% 0,31% 0,40%

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,76% 22,64% 3,35% -2,48% 1,97%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 9,22% 11,20% 1,24% 0,21% 1,15%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 12,66% 22,53% 3,33% -2,48% 1,98%

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA 11,29% 11,60% 1,61% -0,40% 0,54%

Art. 7º , IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA 12,86% 22,85% 3,48% -2,56% 2,01%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 9,50% 12,43% 1,91% -0,94% 0,85%
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