ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2017 DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO VALIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS – GESTÃO
2016/2017

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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 2017,
presentes os Membros titulares do Comitê: Maria Cláudia Barroso do Rego, Kerolin
End Impassionato Dal Bianco e Edmilson Vanderlei Barbarini e também contamos com
a presença do presidente do Instituto, Sr. Wilson Ventura. 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$ 1.350.555,67 aí incluídos os repasses do DAEV, da
Câmara Municipal e a contribuição dos servidores da PMV relativos as competências
de Maio. Também recebemos no mês de Junho a parcela nº 01 do Termo de
Parcelamento 0479/2017 e a parcela nº 03 do Termo de Parcelamento 0257/2017 no
total de R$ 1.010.734,16. Em virtude da grande volatilidade dos títulos públicos,
deliberou o Comitê que os recursos serão aplicados da seguinte forma: No Fundo FI
BRASIL FLUXO o valor de R$ 1899.495,66, e no Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ o
valor de R$ 245.794,17. O valor de R$ 216.000,00 referente taxa de administração,
transferidos para o Fundo BB PREVID FLUXO TP.

Item 2) Analise do relatório de Junho: Apesar da instabilidade pela qual passa o país,
no mês de Junho tivemos boas notícias. É importante lembrar que a crise é de ordem
política e não econômica. A ata da última reunião do Copom, divulgada no início de
junho reiterou o aumento das incertezas com a crise política, mas não afastou a
possibilidade da manutenção do corte da taxa em 1% na próxima reunião, no final de
julho. A safra agrícola recorde impulsiona o resultado do PIB. O IBGE divulgou que
a inflação medida pelo IPCA, recuou de maio para junho de 0,31% para -0,23%. No
mercado internacional há sinais de aquecimento nas economias da Europa, EUA,
Japão e China. O comitê, vislumbrando o bom desempenho nos fundos de curto prazo
manteve a aplicação dos recursos recebidos no final de junho em fundos DI, não
alterando a estratégia de locação da carteira de investimentos. No mês de junho a
rentabilidade da carteira foi de 0,71% frente à meta de 0,26%. No acumulado estamos
com 124,25% da meta atuarial atingida.

Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião às 15:30 e
lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por todos os membros presentes do
Comitê de Investimentos. Valinhos, aos sete dias do mês de junho de dois mil e
dezessete. (05/07/2017).
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