ATA DA 04ª 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 onze dias do mês de abril 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 4ª 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 Abril: Os valores recebidos
em março somam o montante de R$ 1960.312,85 que serão aplicados da seguinte
forma: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA IDKA2 no Banco do Brasil o valor de R$
543.1165,63 e no Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$
1.220.197,22. O valor referente à taxa de administração, a quantia de R$ 197.000,00,
será aplicado no Fundo BB PREVID FLUXO TP. Item 2) Ciência dos relatórios da
assessoria financeira tanto da empresa Crédito e Mercado, quanto do Banco do Brasil,
referente aos recursos aplicados até Março/16: A recuperação da economia global
ainda é muito lenta e frágil, diante dos riscos de desaceleração da China e do fraco
crescimento nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. No cenário
doméstico, a economia registrou, em janeiro, o décimo primeiro mês consecutivo de
retração. A taxa de desemprego medida através da Pnad Contínua alcançou 9,5% no
trimestre encerrado em janeiro. Em abril, com a votação do impeachment da
presidente, os fatos políticos continuarão tendo maior destaque do que os fatos
econômicos e assim, influenciando os mercados tanto de renda fixa quanto de renda
variável. Dessa forma, temos que nos ater aos fundamentos da economia e
aguardamos sinais mais claros no sentido de qual melhor rumo a tomar. Portanto
concluímos que não é hora de mudarmos a estratégia adotada pelo Comitê. 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 onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis.
(11/04/2016).
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