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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA nº 004/2019 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na sala de 
reunião ISAAC GERALDO TAVARES DE MEDEIROS, na sede do PREV DUAS BARRAS, 
localizado a Rua Comendador Alves Ribeiro, 42 Lj 01 – centro – nesta cidade, com a 
presença da Diretora de Administração e Finanças e Presidente do Comitê de 
Investimentos Maria Izabel ZávoliWermelinger, do Diretor Presidente do Prev Duas Barras 
– Jorge Alberto Almeida da Silva e os membros, Giovana Patrícia de Souza Cunha e Maria 
Vanete Alves – servidoras efetivas, realizou-se a 4ª reunião do Comitê de Investimentos do 
PREV DUAS BARRAS/2019 com a seguinte pauta: 1) Apresentação do Relatório do 1º 
trimestre de 2019 2) Análise dos investimentos no mês de março 3) Movimentações 

financeiras. A presidente do Comitê, senhora Maria Izabel Zavoli Wermelinger, iniciou a 

reunião cumprimentando a todos pela presença, dando continuidade, apresentou o 
Relatório do 1º trimestre de 2019, elaborado pela Empresa de Consultoria Mais Valia que 
em suas considerações disse o seguinte: “Este relatório tem por finalidade apresentar a 
evolução patrimonial e os principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros 
do PREV DUAS BARRAS, no 1º Trimestre de 2019, em consonância com a legislação em 
vigor, a transparência da gestão, e a vigência do contrato de consultoria de investimentos 
firmado com a MAIS VALIA Consultoria. 1- POSIÇÃO DE ATIVOS: Em 29/03/2019 
(último dia útil de março 2019) a carteira de investimentos do PREV DUAS BARRAS 
alcançou o valor de R$ 38.599.881,63 apresentando assim uma evolução nominal de 
3,92% em relação a carteira de R$ 37.144.095,47 em 31/12/2018. Este crescimento 
nominal está representado por todas as aplicações e resgates, acrescido das rentabilidades 
obtidas pelos investimentos neste período anual. Os investimentos do PREV DUAS 
BARRAS estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 3.922/10 
alterada pela Resolução 4.604/17, mas não pelasalterações impostas pela Resolução 
4.695/18 que serão observadas no ano de 2019 e dentro do prazo legal definido neste 
normativo. 2- ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR: No tocante a distribuição dos 
recursos nos artigos da Resolução 3.922/10 e por gestores de recursos, o PREV DUAS 
BARRAS vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de 
investimentos de 11 gestores, implementando assim uma boagestão no tocante a 
diversificação, tanto de gestores, como de índices de referência dos investimentos 
realizados.3- RENTABILIDADES DA CARTEIRA: A rentabilidade nominal acumulada no 
1º Trimestre de 2019 foi de 3,03% situando-se ligeiramente abaixo de sua metaatuarial 
em 0,09 pontos percentuais. Resultado negativo na medida em que no início do ano de 
2019, apesar do novo governo, o mercado financeiro e de capitais continuaram sofrendo 
influências políticas e econômicas a nível interno e externo que trouxeram significativas 
volatilidades, que acabaram comprometendo o resultado de alguns tipos de investimentos. 
4- ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA: Os riscos da carteira de 
investimentos do PREV DUAS BARRAS são baixos, quando a volatilidade anual da carteira 

(risco de mercado) ficou em 4,16%; no tocante ao risco de crédito na medida em que há 
uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras formadas 
exclusivamente por títulos públicos federais (49% no fechamento do trimestre), também 
podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. Nos demais fundos, com 
eventual presença de títulos de emissores privados, os gestores selecionados têm severos 
critérios de avaliação para a sua inclusão na carteira de investimentos dos fundos 
investidos pelo PREV DUAS BARRAS. 5- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019: Com as 
alterações implementadas pela Resolução nº 4.695 de 27/11/2018 os RPPS terão que 
reajustar suas políticas anuais de investimentos para o ano de 2019 de forma a contemplar 
os novos limites legais. 6- ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: A situação ao término do 
1º Trimestre de 2019 evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido 
alcançados, fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria 
política de investimentos definida para o ano de 2019. 7- CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para 
o ano de 2019 temos a perspectiva de significativas mudanças no quadro econômico 
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brasileiro que nos deixam otimistas com sua projeção e evolução. Paralelamente, para 
2019 também temos a perspectiva de manutenção da inflação abaixo da meta de 4,25%, 
como ocorreu em 2018, quando a variação do IPCA ficou em 3,75%. Ainda que tenhamos, 
neste momento, apenas 100 dias do novo governo, nos baseamos nas manifestações do 
ministro da Economia, Economista Paulo Guedes, quanto ao atual nível de juros básico 
da economia brasileira, considerado como elevado o que nos dá a perspectiva de redução 
da Taxa SELIC. Este aspecto continuará a proporcionar rentabilidades positivas e, 
possivelmente, acima da meta aos títulos públicos federais, notadamente os mais longos. 
Isso nos leva ainda a sugerir um aumento de aplicações em fundos IMA-B e IMA-B 5+. A 
grande aposta e o primeiro grande projeto de reforma, enviado pelo novo Governo, ao 
Congresso Nacional foi o da Previdência Social. Neste momento ainda encontra-se em suas 
fases iniciais, mas acreditamos que, ao final do processo de discussões, haverá 
significativa melhora no futuro das contas nacionais e um ambiente mais leve e promissor 
para a economia brasileira. Ainda abordando o discurso do novo governo, e de seus 
gestores econômicos, temos também a proposta de redução do tamanho do estado através 
da privatização de algumas estatais ou suas subsidiárias, e menor presença estatal na 
economia, de um modo geral, também através de concessões. Desta forma, podemos prever 
um bom ano para o mercado acionário e, conseqüentemente, para os fundos de ações. 8- 
SUGESTÃO DE REALOCAÇÕES DOS INVESTIMENTOS VISANDO ENQUADRAMENTO 
PELA RESOLUÇÃO 3.922/10 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.695/18: I. Resgatar R$ 
2 Milhões do Fundo CAIXA IMA Geral e aplicar no Fundo CAIXA IMA-B 5+; II. Resgatar 
R$ 1 Milhão do Fundo Itaú Inflação e sua aplicação no Fundo Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo 
FIC FI; III. Resgatar R$ 2 Milhões do Fundo Bradesco Referenciado DI e sua aplicação no 
Fundo Bradesco Institucional FIC FI IMA-B; IV. Resgatar R$ 2 Milhões do Fundo Bradesco 
Referenciado DI e sua aplicação no Fundo Bradesco Institucional FIC FI IMA-B 5+”. Após 
análise e questionamentos, a política de investimentos para o exercício 2019 foi aprovada 
por unanimidade pelos membros presentes. Na seqüência, foi apresentada a carteira de 
março, cuja importância apurada foi de R$ 38.599.881,63 (trinta e oito milhões, 
quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e três 
centavos), apresentou ainda, as seguintes movimentações financeiras: Aplicação no valor 
de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL 
FIC FI RF IMA B 5+, em 07/03/2019; Resgate no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil), 
do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ em 25/03/2019, para 
complementação da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do PREV Duas 
Barras; Aplicação no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) no fundo 
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+, em 26/03/2019; Aplicações no fundo 
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI nos valores discriminados a seguir:  de R$ 
100.575,04 (cem mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) em 
26/03/2019; R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinqüenta e cinco reais) em 27/03/2019; R$ 
153.489,04 (cento e cinqüenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro 
centavos) em 29/03/2019 .Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, 
sendo lavrada a presente ata que segue devidamente assinada pelos membros 
abaixo.X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X* 
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