ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO VALIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS – GESTÃO
2016/2017

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da
VALIPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nº 136, Centro, Valinhos, às 14 horas, reuniuse o Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV – Instituto de Previdência
Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 1ª Reunião Ordinária de 2016,
presentes os Membros titulares do Comitê: Maria Cláudia Barroso do Rego, Kerolin
End Impassionato Dal Bianco e Edmilson Vanderlei Barbarini. A presente reunião teve
por finalidade a apreciação, discussão e deliberação dos seguintes assuntos em
pauta:
Item 1) Deliberação das aplicações para o mês de Janeiro: Os valores recebidos em
30/12/2015 no montante de R$ 1.086.378,67 serão aplicados da seguinte forma: BB
PREVIDENCIÁRIO RENDA IRF-M1 do Banco do Brasil o valor de R$ 71.372,14; no
Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 228.006,53 e no Fundo
SANTANDER CORPORATE o valor de R$ 600.000,00. O valor referente à taxa de
administração será aplicado no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID a
quantia de R$ 100.000,00 e no Fundo IRF-M1 do Banco Santander o valor de R$
87.000,00. Recebemos também em 06/01/2016 o valor de R$ 362.449,29 referente a
7ª parcela do Termo de Parcelamento valor aplicado no Fundo BB PREV RENDA
FIXA IDKA 2.
Item 2) Transferência dos valores restantes da taxa de administração de 2015 para a
conta reserva: Apurou-se o saldo das contas 41478-6 do Banco do Brasil
(1.040.858,04) e 45.000002-2 do Banco Santander (41.286,84) referentes à taxa de
administração, que foram transferidos para a conta 42.184-7 Valiprev Conta Reserva
conforme previsto no art.203.parágrafo 3º.da Lei nº 4877/13.
Item 3) Ciência dos relatórios da assessoria financeira tanto da empresa Crédito e
Mercado, quanto do Banco do Brasil, referente aos recursos aplicados até
Dezembro/15: A alta volatilidade dominou o mercado de renda fixa no país em 2015.
Se por um lado as altas taxas de juros permitiram ingresso de investidores

estrangeiros, por outro lado a perda de grau de investimentos por duas agencias de
crédito e o rebaixamento da nota por outra, causou continuadas turbulências no
mercado. Para os RPPS, alcançar a meta atuarial com rendimento da carteira de
renda fixa foi praticamente impossível. O melhor desempenho entre os indicadores
referenciais de renda fixa concentrou o maior percentual na sugestão conservadora,
ou seja, os fundos IDKA2, IMAB5, IRF-M1 e CDI, justamente onde estão locados os
recursos do Valiprev. Encerramos o exercício com a rentabilidade total de R$
4.525.542,62 o que representa um retorno de 11,92% do total da carteira, alcançando
69,08% da meta atuarial que acumulou o índice de 17,26%. As perspectivas para 2016
não são muito diferentes do que vivenciamos em 2015. Assim como o mercado
internacional de renda fixa, o mercado brasileiro deverá viver um ano de expressiva
volatilidade. Desde a alta possibilidade de novas elevações da taxa Selic até o
imprevisível cenário político, uma série de fatores internos e externos contribuirão para
a elevação dos riscos. Dessa forma, os títulos públicos continuarão com a sua
atratividade. No entanto, a marcação à mercado desses títulos, quão mais longo forem
os prazos de vencimento, poderá trazer significativo desconforto para os investidores
com meta atuarial, como os institutos de previdência. Desta forma torna-se prudente
continuar com alocação conservadora, especialmente a opção por fundos com títulos
mais curtos e pós-fixados, como os referenciados no DI. É a sugestão mais prudente
no sentido de se evitar perdas patrimoniais, mesmo que essa alternativa não permita
agora o alcance da meta atuarial. O objetivo com a carteira de renda fixa é o de obter
ou não perder o rendimento do capital investido.
Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião às 15h00 e
lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por todos os membros presentes do
Comitê de Investimentos. Valinhos, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e
dezesseis. (08/01/2016).
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