ATA DA 07ª 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 doze dias do mês de julho 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 7ª 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 Julho: Os valores recebidos
em junho somam o montante de R$ 2.015.986,29, 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 13 do Termo de Parcelamento
0352/2015 e parcela nº 05 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$ 1.037.674,92; no Fundo IDKA 2 do Banco do Brasil
o valor de R$ 978.311,37. A taxa de administração será aplicada no Fundo BB
PREVID FLUXO TP o valor de R$ 97.000,00 e no Banco Santander, Fundo IRF-M1 o
valor de R$ 100.000,00. Item 2) Ciência dos relatórios da assessoria financeira
referente aos recursos aplicados até Junho/16 e discussão do Relatório de Análise de
Portfólio, elaborado pela consultoria da Crédito & Mercado: Analisando o cenário
econômico mundial e especificamente do Brasil, devemos considerar alguns fatores
relevantes para a volatilidade do mercado financeiro. Na Europa, o Reino Unido votou
por sair da União Europeia. Nos EUA, a perspectiva da retomada do ciclo de alta de
juros, foi novamente, postergada. Na China, os dados de produção industrial e varejo
vieram em linha com o esperado. No Brasil o PIB do primeiro semestre surpreendeu
positivamente, reforçando a expectativa de retomada da economia no segundo
semestre, e em termos de política monetária o COPOM manteve a taxa Selic estável
em 14,25% ao ano. O comitê considerou as orientações dadas pela assessoria
financeira da Crédito & Mercado e também do Banco do Brasil e decidiu por mudar
paulatinamente alguns recursos aplicados em fundos de prazos mais curtos para
fundos de prazos médios e longos. A estratégia adotada foi a de reduzir as aplicações
do Fundo IRF-M1 do Banco do Brasil em R$ 6.000.000,00 migrando para os Fundos
IRF-M e IMA B5 (R$ 3.000.000,00 para cada um). Decidiu o comitê repetir esta
operação no próximo mês. Item 3) Aprovação do Credenciamento das Entidades
Financeiras onde o Instituto tem suas aplicações, renovando-as conforme Relação de
Entidades Credenciadas que será anexada a esta Ata. 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 doze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis. (12/07/2016).
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