ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2014 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO VALIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS – GESTÃO 2014/2015
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, na sala de
reuniões da VALIPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nº 136, Centro, Valinhos,
às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV
– Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a
2ª Reunião Ordinária de 2014, presentes os Membros titulares do Comitê:
Maria Cláudia Barroso do Rego, Evandro Regis Zani, Kerolin End Impassionato
Dal Bianco. A presente reunião teve por finalidade a apreciação e discussão
dos seguintes assuntos em pauta: item 1) Estabelecer o cronograma das
reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos para o exercício de 2014., item
2) Após aprovação da Política de Investimentos pelo Conselho de
Administração, o Comitê de Investimentos, juntamente com a Diretoria
Administrativa optou por continuar aplicando em fundos conservadores,
preferencialmente em bancos públicos, com o mínimo de volatilidade possível,
até que o cenário econômico apresente maior estabilidade.
Após discussão e votação, o Conselho, à UNANIMIDADE de votos, deliberou
que: item 1): Fica estabelecido as seguintes datas para realização das
reuniões ordinárias no ano de 2014: 25 de abril, 23 de maio, 30 de junho, 25 de
julho, 21 de agosto, 19 de setembro, 23 de outubro, 19 de novembro e 19 de
dezembro. Item 2): As receitas arrecadadas no próximo dia 30/05/2014 serão
aplicadas da seguinte forma: no Banco do Brasil – no Fundo BB IRF-M1 os
valores referentes ao pagamento da Prefeitura, excluído o valor de R$
182.717,75 relativos à taxa de administração que será aplicado na conta
41.478-6 do Banco do Brasil – Fundo BB FLUXO RF PREVID o valor de
R$100.000,00; e na conta 45.000002-2 do Banco Santander – Fundo
SANTANDER IRF-M1 o valor de R$ 82.717.75. Na Caixa Econômica Federal –
Fundo CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF os valores pagos
pela Câmara Municipal e pelo DAEV. Decidiu-se também trocar as aplicações
do Fundo BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI para o

Fundo BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI, pois apesar de fundos
semelhantes o segundo apresenta melhor desempenho.

Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião pelo
Presidente às 15h00 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por
todos os membros presentes do Comitê de Investimentos. Valinhos, aos
dezoito dias do mês de agosto de dois mil e catorze (18/08/2014).
Maria Claudia Barroso do Rego
Evandro Régis Zani
Kerolin End Impassionato Dal Bianco

