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ATA DA 6a 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 doze dias do mês de junho 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 6a 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 Junho. item 2) Ciência dos relatórios da
assessoria financeira tanto da empresa Crédito e Mercado, quanto do Banco do Brasil,
referente aos recursos aplicados até Maio/15. item 3) Anuência da aplicação no valor
de R$ 1.000.000,00 no Fundo BB TP IPCA IX RF PREV, valor resgatado do Fundo
IRF-M1. Item 4) Análise da proposta encaminhada pelo Banco do Brasil, referente
assessoria atuarial. O Comitê de Investimentos
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de votos, decidiu:

item 1) Os valores recebidos em 29/05/2015 no montante de R$ 1.267.757,08 serão

aplicados da seguinte forma: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TIT
PUBLlCOS do Banco do Brasil o valor de R$ 500.000,00; no Fundo IRFM-1 da Caixa
Econômica Federal o valor de R$ 580.130,34. O valor referente à taxa de
administração será aplicado no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID a
quantia de R$ 187.626,74. Item 2 e 3) As previsões para a economia brasileira
seguem piorando, na visão dos analistas de mercado. No mês de maio, a percepção
de risco voltou a dominar as rodas de negócios no mercado financeiro, o que levou os
ativos financeiros no mercado brasileiro a forte pressão em seus preços. Dentre os
investimentos de renda fixa, que tem sua forma de remuneração definida no momento
da aplicação, destaque positivo para as NTN-Bs mais longas, títulos públicos que
pagam uma taxa de juro pré-fixada, mais a variação da inflação, medida pelo IPCA.
Neste contexto, O Comitê de Investimentos vem aproveitando as oportunidades
conforme a aplicação no valor de R$ 1.000.000,00 no Fundo BB TP IPCA IX RF
PREV. Visando atingir uma rentabilidade melhor na carteira, o Comitê decidiu

Avenida Onze de Agosto, n? 136 - Vila Clayton - Valinhos/SP - CEP.: 13.276-130 - Fone.: (19) 3515.7132
E-mail: contato@valiprev.com.br - Home Page: www.valiprev.com.br

PREY
CP-~C-~/

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
VALlNHOS

diversificar, aplicando parte de seus recursos no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA
FIXA IDKA2 TIT PÚBLICOS. 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. Item 4) Aprovada a proposta do Banco do
Brasil, da assessoria atuariaI em contrapartida aos depósitos mensais efetuados
naquela instituição. 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 doze dias do mês de
junho de dois mil e quinze. (12/06/2015).
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