
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019 

 

Aos 28  dias do mês de agosto  do ano de dois mil e dezenove  (28/08/2019), às 16:00H na Sala 
de Reuniões do PREVIJUNO, à Rua do Cruzeiro, 163/167- Centro de Juazeiro do Norte-ce, 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos .  Com quórum a reunião teve seus 
trabalhos instalados e   Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado , segue uma 
análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIJUNO, A Carteira de Investimentos 
do PREVIJUNO , apresenta‐se com um a rentabilidade acumulada de 7,42% a.a., enquanto o 
indicador de desempenho do mercado (CDI),obteve um rendimento acumulado de 3,66% a.a., 
ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 202,85% sobre o índice 
de referência do mercado. Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 7,42% a.a., 
a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,95%, ou seja, até o momento, a carteira 
alcançou uma rentabilidade de 124,61% sobre a Meta Atuarial. tendo presente as condições de 
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações 
previdenciária e transparência, assim fechou o mês de julho com   Banco do 
Brasil149.475.451,4555,4%Caixa Econômica Federal100.591.955,9437,3%BNB ‐ 
Nordeste13.608.027,085,0%Planner CTVM5.963.172,872,2%  TOTAL   269.638.607,34   
100,00%. Sobre cenário Na reunião do dia 31 de julho de 2019, o COPOM decidiu reduzir a Taxa 
Selic de 6,50% a.a. para6,00% a.a.. A decisão foi unânime e o COPOM entende que a 
estagnação do atual cenário econômico e  a prospecção de uma inflação cada vez menor, permite 
um afrouxamento da condução da política monetária. INTERNACIONAL: A Guerra Comercial 
entre Estados Unidos e China começou a gerar impacto sobre o setor industrial Mundial. Na 
Europa, os países mais industrializados, com destaque para a Alemanha, começaram a sentir os 
efeitos da guerra comercial, com a redução de encomendas de produtos manufaturados. O Banco 
Central Europeu já sinalizou que deverá fazer novos estímulos monetários para manter a liquidez 
na Zona do Euro. Nos EUA, a atividade econômica segue em expansão e a taxa de desemprego 
permance estagnada em 3,7%. Os próximos meses deve ser de paralisação do crescimento 
econômico, tendo em vista que muitos empresários estão deixando de investir, preocupados com 
os rumores da Guerra Comercial Americana‐Chinesa. Por conta disso, o FED, Banco Central 
Americano, já anunciou que deverá cortar as taxas de juros para manter o estímulo monetário. 
BRASIL: Indicadores preliminares do 2º Trim/2019, indicam estagnação da atividade econômica, 
mas sinalizam para uma recuperação, de forma gradual, a partir do 2º Sem/2019. Para estimular 
a economia e alavancar o consumo, o Governo Federal anunciou saques parciais do FGTS. 
Estima‐se que deverão ser despejados R$ 42 Bilhões para consumo, o que deverá gerar um 
estimulo para a economia. A reforma da Previdência avançou mais rápido do que o previsto pelo 
governo ,possibilitando a redução de risco sobre a Política Fiscal á longo prazo. Por conta disso, 
no dia 31 de Julho, o Banco Central reduziu a Taxa Selic em 0,50%, caindo de 6,50% para 6,00% 
a.a.. Apesar das pressões sobre o Banco Central, em iniciar o afrouxamento da Política Monetária 
mais cedo, o COPOM, sempre deixou claro que a redução da Taxa de Juros estariam 
condicionadas ao avanço da Reforma da Previdência. Após o avanço da Reforma e de um 
desempenho fraco no2º Trim/2019, acreditamos que isso foi primordial para que os membros do 
COPOM, de forma unânime, decidissem por iniciar a redução da Taxa Selic á partir de julho (e 
não em setembro como era esperado). Analistas de mercado passaram a rever suas projeções 
e alguns já apontam que a Taxa Selic pode chegar até 5,00% a.a. até o fim de 2019. O que não 
deixa de ser possível, já que ainda temos 3 reuniões do COPOM até o fim do ano.Nossa 
recomendação para aplicação (aportes) de recursos oriundos de repasses previdenciários ou 
qualquer outra receita disponível é que sejam aplicados em: 50% índice moderado para arrojado 
e/ou arrojado (IRF ‐ M e/ou IMA ‐ B).> 50% índices moderados (IMA ‐ B 5 e/ou IDKA 2), momento 
relevante, porém difícil para os gestores na tomada de decisão, Conforme o último Boletim 
FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/08/2019, a inflação projetada para o final do ano 
deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,20%.Se não tivermos grandes 
oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos  mesmos índices, conforme demonstra 
o Relatório, a carteira deverá rentabilizar entre 11,86% a 13,30% no  final do ano, conseguindo 
cumprir a Meta Atuarial Projetada. As recomendações e as análises efetuadas seguem as 
disposições estabelecidas na Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução CMN 



 

4.695/2018, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, 
motivação, adequação as obrigações  previdenciária se transparência. Os membros aprovaram 
o Relatório, que será publicada, em conjunto com a ata aprovada  e solicitaram, uma maior 
participação dos  servidores e capacitação de toda equipe na área de investimentos, A presidente 
comunicou que reiterará a sugestão ao executivo Municipal de incluir servidores efetivos na 
composição do comitê de Investimentos. . Evanie Caldas, digitei a presente Ata, para aprovação 
e sendo aprovada por unanimidade, agora será   
assinada:**************************************************************************************************
************************************************************************************************************* 


