ATA DA 06ª 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 oito dias do mês de junho 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 6ª 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 Junho: Os valores recebidos
em maio somam o montante de R$ 2.022.262,08, aí incluídos os repasses do DAEV,
da Câmara Municipal e da contribuição dos servidores da Prefeitura Municipal de
Valinhos. Também compõem esse valor as parcelas nº 12 do Termo de Parcelamento
0352/2015 e parcela nº 04 do Termo de Parcelamento 0047/2016. Deliberou o Comitê
que os recursos serão aplicados da seguinte forma: no Fundo IRFM-1 da Caixa
Econômica Federal o valor de R$ 342.271,81; no Fundo IRF-M1 do Banco do Brasil o
valor de R$ 782.990,27, e no Fundo CORPORATE do Banco Santander o valor de R$
700.000,00. A taxa de administração será aplicada no Fundo BB PREVID FLUXO TP
o valor de R$ 100.000,00 e no Banco Santander, Fundo IRF-M1 o valor de R$
97.000,00. O comitê deliberou também pela troca da aplicação feita no Fundo ITAU
SOBERADO DI com saldo de R$ 1.118.558,79 em 31/05/2016, para o Fundo ITAU
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÃMICA RF FICFI. Este novo Fundo tem como
diferencial a diversificação entre classes de ativos que visa perseguir o objetivo de
IPCA + 6%, ajustando a alocação dos ativos na carteira conforme as mudanças do
mercado. Item 2) Ciência dos relatórios da assessoria financeira tanto da empresa
Crédito e Mercado, referente aos recursos aplicados até Maio/16: A atual equipe
econômica já tem ascendido uma luz de otimismo para que o investimento empresarial
passe a se recuperar, porém ainda os fatos políticos seguirão condicionando
fortemente o comportamento do mercado financeiro. Definida a questão do
impeachment, o equacionamento fiscal aliado a uma condução de caráter mais
técnico, possibilitará uma expectativa melhor relacionada a inflação e, portanto, uma
política monetária menos restritivas. O Comitê de Investimentos segue com cautela e
deliberou por continuar com a mesma estratégia adotada. Item 3) Conhecimento do
Relatório de Análise de Portfólio, elaborado pela consultoria da Crédito & Mercado, o
qual será discutido na próxima reunião ordinária. 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
oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis. (08/06/2016).
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