ATA DA 08ª 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 cinco dias do mês de agosto 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,
reuniu-se o Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV – Instituto de
Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 8ª 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 Agosto: Os
valores recebidos em julho somam o montante de R$ 2.083.242,71, 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 14 do
Termo de Parcelamento 0352/2015 e parcela nº 06 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$ 266.375,15; no Fundo
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA do Banco Itaú o valor de R$ 500.000,00 e
no Fundo DI PREMIUM do Banco Bradesco o valor de R$ 300.000,00, e o restante R$
819.867,56 no Fundo IRF-M do Banco do Brasil. A taxa de administração será
aplicada no Fundo BB PREVID FLUXO TP o valor de R$ 197.000,00. Item 2) Ciência
dos relatórios da assessoria financeira referente aos recursos aplicados até Julho/16:
No cenário político, com a votação do impeachment da presidente Dilma, a confiança
do consumidor e dos empresários voltou a crescer e também a esperança de que o
governo consiga alcançar o reequilíbrio das contas públicas, fundamental para o
crescimento do país e do combate à inflação. Soma-se a este sentimento de otimismo,
o cenário externo atual é favorável a um novo movimento de migração de recursos
para os mercados emergentes, especialmente pelos juros brasileiros. Tal expectativa
também diz respeito aos investimentos diretos na produção e no mercado de renda
variável. Neste contexto, o comitê, com a devida cautela, decidiu por expor sua
carteira a ativos com vértices mais longos. Segue a estratégia adotada desde o mês
passado visando 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), com o intuito de diversificar a carteira, porém mantendo o perfil conservador.
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 quatro dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis. (04/08/2016).
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