INSTITUTO DE
PREYIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERYIDORES
MUNICIPAIS DE
YAUNHOS

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCíCIO DE 2015 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS

DO VALlPREV

- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALlNHOS - GESTÃO 2014/2015

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, na sala de
reuniões da VALlPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nO136, Centro, Valinhos,
às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos recursos do VALlPREV
- Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a
1a Reunião Ordinária de 2015, presentes os Membros titulares do Comitê:
Maria Cláudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dai Bianco, e Dr.
Odair Stopiglia, novo membro do Comite de Investimentos indicado pelo
Conseho de Administração em sua reunião ordinária de 03 de dezembro de
2014, conforme sua Ata nO 19/2014 de 03/12/2014 publicada na Imprensa
Oficial Edição 1430 de 12/12/2014.
A presente reunião teve por finalidade a apreciação e discussão dos seguintes
assuntos em pauta: item 1) Ciência dos relatórios da assessoria financeira
tanto da empresa Crédito e Mercado, quanto do Banco do Brasil, referente aos
recursos aplicados até novembro/14; item 2) Deliberação das aplicações para
o mês de Janeiro; item 3) Análise da proposta de aplicação financeira no
Fundo: CAIXA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FIP
apresentado pela Caixa Econômica Federal. Após discussão e votação, o
Comitê, à UNANIMIDADE

de votos, decidiu: item 1) De acordo com análise

das assessorias financeiras, o Instituto até o mês de Novembro atingiu
109,54% da meta atuarial (IPCA + 6%) na rentabilidade de seus fundos de
investimentos. As aplicações atendem ao estabelecido na Resolução 3922, não
havendo ajustes a serem feitos. Baseado no cenário econômico apresentado,
apontando ainda instabilidades no mercado de capitais e considerando que a
estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos vem atingindo resultado
satisfatório, decidiu-se continuar as aplicações financeiras na mesma
estratégia, ou seja, aplicações em fundos de curto prazo: Fundos IRFM-1 e o
limite de até 25% em Fundos DI. item 2) As receitas de competência do mês
de Novembro, que ocorreram em 30 de dezembro, serão aplicadas nos fundos~:A
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BB IRF M-1 do Banco do Brasil o valor de R$ 368.852,11; no Fundo IRF-M1 do
Banco Santander o valor de R$ 360.000,00 e o valor de R$ 300.046,11 no
Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica Federal.

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 a quantia
de R$ 82.717,75; item 3) Os membros do comitê decidiram que ainda não é o
momento adequado para investimentos neste Fundo. Nada mais havendo a ser
tratado ou discutido, foi encerrada a reunião às 15hOOe lavrada esta Ata numa
única via que vai assinada por todos os membros presentes do Comitê de
Investimentos. Valinhos, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze.
(07/01/2015).

