ATA DA 3ª 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 três dias do mês de maio 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
3ª 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) Análise dos relatórios da assessoria
financeira tanto da empresa Crédito e Mercado, quanto do Banco do Brasil,
referente aos recursos aplicados; item 2) Apresentação e análise dos critérios
propostos pela consultoria Crédito e Mercado para o credenciamento das
instituições

financeiras.

Após

discussão

e

votação,

o

Conselho,

à

UNANIMIDADE de votos, deliberou que: item 1). As receitas de competência
do mês de Abril, que ocorrerão em 30 de maio, serão aplicadas exclusivamente
nos fundos BB IRF M-1 do Banco do Brasil e CAIXA BRASIL IRF-M1 da Caixa
Econômica Federal, na proporção de aproximadamente 20% no Banco do
Brasil e 80% na Caixa Econômica Federal, em razão do valor já aplicado em
ambas instituições. O valor referente à taxa de administração será aplicado no
Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID em sua totalidade. Item 2)
Aprovado os critérios para credenciamento das instituições financeiras, ficando
a cargo da Diretoria Administrativa-Financeira o contato com as instituições,
nas quais o Instituto já tem recursos aplicados, para formalização do
credenciamento. Ficará afixado no quadro mural do Instituto as instruções para
o credenciamento.

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).
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