ATA DA 05ª 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 cinco dias do mês de maio 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 Maio: Os valores recebidos
em abril somam o montante de R$ 1.966.919,99 que serão aplicados da seguinte
forma: no Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 1.769.919,99. O
valor referente à taxa de administração, a quantia de R$ 197.000,00, será aplicado no
Fundo BB PREVID FLUXO TP. O comitê deliberou também pela aplicação de R$
2.000.000,00 no Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA da Caixa Econômica
Federal por entender que é uma boa oportunidade, neste momento de aplica em um
Fundo cujo benchmark seja o CDI com estratégia para superar este índice. Item 2)
Ciência dos relatórios da assessoria financeira tanto da empresa Crédito e Mercado,
quanto do Banco do Brasil, referente aos recursos aplicados até Abril/16: Também no
mês de maio, com a votação do impeachment no Senado, que poderá implicar no
afastamento da presidente por 180 dias até o julgamento final, os fatos políticos
continuarão tendo maior destaque do que os fatos econômicos, e assim influenciando
os ativos de renda fixa e variável. Assim o Comitê decidiu que os recursos devem ser
direcionados para os vértices mais curtos, ou seja, para ativos indexados ao IRFM-1,
ou mesmo ao DI, já que esta estratégia tem conseguido atingir a meta atuarial, e o
risco de perda, num cenário tão incerto, fica substancialmente reduzido. Por esta
razão o Comitê deliberou pela aplicação no novo Fundo oferecido pela Caixa
Econômica Federal, conforme comentado acima.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
cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis. (05/04/2016).
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