ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2014 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO VALIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS – GESTÃO 2014/2015

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, na sala de
reuniões da VALIPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nº 136, Centro, Valinhos,
às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV
– Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a
6ª Reunião Ordinária de 2014, presentes os Membros titulares do Comitê:
Maria Cláudia Barroso do Rego e Kerolin End Impassionato Dal Bianco. O
membro titular Evandro Regis Zini justificou sua ausência. A presente reunião
teve por finalidade a apreciação e discussão dos seguintes assuntos em pauta:
item 1) Ciência dos relatórios da assessoria financeira tanto da empresa
Crédito e Mercado, quanto do Banco do Brasil, referente aos recursos
aplicados até setembro/14; item 2) Deliberação das aplicações para o mês de
novembro; item 3) Análise do relatório de credenciamento do Banco Itaú
Unibanco S/A. Após discussão e votação, o Comitê, à UNANIMIDADE de
votos, decidiu: item 1) De acordo com análise das assessorias financeiras, o
Instituto até o mês de Setembro atingiu 111,55% da meta atuarial (IPCA + 6%)
na rentabilidade de seus fundos de investimentos. As aplicações atendem ao
estabelecido na Resolução 3922, não havendo ajustes a serem feitos. Baseado
no cenário econômico apresentado, apontando ainda instabilidades no
mercado de capitais e considerando que a estratégia adotada pelo Comitê de
Investimentos vem atingindo resultado satisfatório, decidiu-se continuar as
aplicações financeiras na mesma estratégia, ou seja, aplicações em fundos de
curto prazo: Fundos IRFM-1 e o limite de até 25% em Fundos DI. item 2) As
receitas de competência do mês de Setembro, que ocorreram em 31 de
outubro, serão aplicadas nos fundos: BB IRF M-1 do Banco do Brasil o valor de
R$ 336.430,91; no Fundo BRADESCO FEDERAL EXTRA do Banco Bradesco
o valor de R$ 200.000,00; no Fundo CORPORATE do Banco Santander o valor
de R$ 200.000,00 para repor o valor resgatado para pagamento de folha de
pagamento e o valor de R$ 259.113,40 no Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica

Federal. O valor referente à taxa de administração será aplicado no Fundo BB
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID; item 3) Restou aprovado o credenciamento
do Banco Itaú Unibanco S/A, para futuras aplicações naquela instituição.

Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião pelo
Presidente às 15h00 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por
todos os membros presentes do Comitê de Investimentos. Valinhos, aos quatro
dias do mês de novembro de dois mil e catorze (04/11/2014).

Maria Claudia Barroso do Rego

Kerolin End Impassionato Dal Bianco

