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ATA DA 5a 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 quinze dias do mês de maio 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, reuniuse o Comitê de Investimentos dos recursos do VALlPREV - Instituto de Previdência
Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 5a 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 Maio. 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/15. item 3) Ciência da aplicação no valor de
R$ 1.000.000,00 no Fundo BB TP IPCA VII RF PREV, valor resgatado do Fundo IRFM1. Item 4) Análise dos documentos de credenciamento das instituições financeiras.
O Comitê de Investimentos à UNANIMIDADE de votos, decidiu: item 1) Os valores
recebidos em 30/04/2015 no montante de R$ 1.264.581,28 serão aplicados da
seguinte forma: BB IRF M-1 do Banco do Brasil o valor de R$ 407.746,25; no Fundo
IRFM-1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 299.208,29

e no Fundo

CORPORATE do Banco Santander o valor de R$ 370.000,00. O valor referente à taxa
de administração será aplicado: no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID a
quantia de R$ 100.000,00 e no Fundo IRF-M1 do Banco Santander a quantia de R$
87.626,74. Item 2) As previsões para a economia brasileira voltaram a piorar no final
do mês de abril, os economistas aumentaram sua estimativa para o comportamento da
inflação neste ano, ao mesmo tempo que veem um "encolhimento" ainda maior da
economia brasileira em 2015. A combinação de inflação e juros elevados, retração da
atividade econômica, elevação do desemprego, e deterioração das contas públicas,
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trazem uma perspectiva negativa sobre a capacidade do governo federal executar o
ajuste necessário. Neste contexto a recomendação

para aplicações dos recursos,
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sentido de manter uma carteira posicionada nos vértices mais longos em no máximo
40%, redirecionando recursos para o curto prazo, em ativos indexados ao CDI, IRF-M1
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IMAB-5, estratégia que o Comitê vem adotando. Embora o Instituto tenha atingido

76% da sua meta atuarial: Rentabilidade da carteira até abril - 11,11% contra IPCA +
6% - 14,66%, o Comitê segue com a preocupação de não expor os recursos do
Instituto em aplicações sujeitas a grande volatilidade e de maior risco, mantendo uma
postura conservadora, não deixando de aproveitar oportunidades como as aplicações
atreladas ao indexador IPCA + 6,00% conforme aplicações efetuadas em março e abril
nos novos fundos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Item 3) O Comitê
de Investimentos referendou a aplicação, efetuada em 27/04/2015, conforme já
haviam discutido quando da oferta do novo produto pelo Banco do Brasil. Item 4)
Atendendo ao previsto na Portaria MPS/GM nO519 de 24 de agosto de 2011, alterada
pela Portaria MPS nO440 de 09 de outubro de 2013, e alterações posteriores; o
Instituto providenciou a atualização do credenciamento das instituições financeiras
cadastradas junto ao Instituto, e todas foram aprovadas pelo Comitê. Nada mais
havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião às 15hOOe lavrada esta
Ata numa única via que vai assinada por todos os membros presentes do Comitê de
Investimentos. Valinhos, aos quinze dias do mês de maio de dois mil e quinze.
(15/05/2015).
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