INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
VALlNHOS

ATA DA 2a 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 quatro dias do mês de fevereiro 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
2a Reunião Ordinária de 2015, presentes os Membros titulares do Comitê:
Maria Cláudia Barroso do Rego, Kerolin End Impassionato Dai Bianco, e Dr.
Odair Stopiglia, A presente reunião teve por finalidade a apreciação e
discussão dos seguintes assuntos em pauta: item 1) Deliberação das
aplicações para o mês de Fevereiro. Após discussão e consulta ao assessor
financeiro, Sr. Vinícius da empresa Crédito e Mercado, o Comitê, à
UNANIMIDADE

de votos, decidiu: item 1) As aplicações atendem ao

estabelecido na Resolução 3922, não havendo ajustes a serem feitos e a
rentabilidade obtida em 2014 atingiu a meta atuaria\. O cenário econômico
apresentado, ainda aponta instabilidades no mercado de capitais em virtude
das ações adotadas pela nova equipe econômica do governo federal, gerando
ainda indefinições quanto à elevação da taxa de juros e índice da inflação. O
Comitê de Investimentos decidiu continuar com a mesma estratégia adotada
com relação às aplicações financeiras, ou seja, aplicações em fundos de curto
prazo. Os valores recebidos em 31/01/2015 no montante de R$ 2.310.985,52
serão aplicados da seguinte forma: BB IRF M-1 do Banco do Brasil o valor de
R$ 486.849,12; no Fundo IRF-M1 do Banco Santander o valor de R$
293.000,00 no Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$
813.509,66, no Fundo Itaú Soberano o valor de R$ 230.000,00 e o valor de R$
300.000,00 no Fundo Bradesco Premium DI.

O valor referente à taxa de

administração será aplicado: no Fundo BB FLUXO Fie RENDA FIXA PREVID,

r
,\,
~
"\

a quantia de R$ 100.000,00 e no Fundo IRF-M1 do Banco Santander a quant~y
de R$ 87.626,74. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada \
a reunião às 15hOO e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada p&""'"

todos os membros presentes do Comitê de Investimentos. Valinhos, aos quatro
dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. (04/02/2015).

