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ATA DE REUNIÃO DE COMITÊ DE INVESTIMENTO
N° 006/2019

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de
Previdência de Vila Velha -IPVV, inscrito no CNPJ sob o nO07.238.345/0001 -27,localizado
à Rua Cabo Aylson Simões, nO 536- Centro - Vila Velha/ES, reuniram-se na sala da
Presidência deste Instituto os membros do Comitê de Investimento, nomeados pela
resolução N° 001/2017. Constatada a existência legal de quórum, o Sr. Presidente em
exercício, agradeceu a presença de todos, dando assim início aos trabalhos. A reunião teve
como pauta aplicação dos recursos relativo à Contribuição Previdenciária dos segurados e
patronal referente ao mês de ABRIL/19 e ainda decisão sobre realocação dos dividendos do
Fundo Imobiliário JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista e Cupom de Juros semestrais
referente aos fundos Títulos Públicos com vencimento. Foram analisados relatórios e
demonstrativos de rentabilidade, tendo em vista que em abril/2019 o mercado financeiro
brasileiro teve um comportamento positivo. A rentabilidade dos principais índices foram:
IMA-B (1,51%), IRF-M (0,61%) e Ibovespa (0,98%). Esses resultados realçam o cenário de
volatilidade pela qual o mercado financeiro vem passando. No plano doméstico, os dois
principais pontos para realçar são: 1) A relação do Governo no plano geral, e o projeto de
Reforma da Previdência enviado pelo executivo ao Legislativo, no plano particular,
continuam levando desconfianças no mercado financeiro. 2) A divulgação do PIB de 2018,
que cresceu 1,10% em comparação com 2017 e os primeiros sinais de enfraquecimento da
economia esfriaram as apostas que o PIB desse ano poderia ser melhor do que o de 2018.
Agora o Banco Central divulgou o seu índice de Atividade Econômica (lBC-br) que aponta
recessão de -0,68% no primeiro trimestre de 2019. Esse fato em conjunto com diversos
indicadores econômicos que estão sendo divulgados desde o início de 2019 revelam que a
economia brasileira ainda está muito fraca. Diante do cenário exposto o Comitê de
Investimento decidiu por aplicar o valor de R$ 1.820.000,00 (Um milhão, oitocentos e vinte
mil reais) oriundo das contribuições Previdenciárias do mês de abril-19 no fundo FI Banestes
Previdenciário RF- conta Banestes - Fuprev - CC 27572577, o qual tem dado rentabilidade
no ano de 8,79%. E os recursos oriundos dos Dividendos do Fundo Imobiliário JHSF Rio
Bravo Fazenda Boa Vista, o valor de R$ 17.382,02 (dezessete mil, trezentos e oitenta e dois
reais e dois centavos) e do Cupom de Juros Semestral referente ao BB PREV Títulos
Públicos - IPCA FI, o valor de R$ 98.917,55 (noventa e oito mil, novecentos e dezessete
reais e cinquenta e cinco centavos), foram aplicados no banco: Banco do Brasil - conta
209.100-3 - Fuprev. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de
todos e deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por
todos presentes.
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