ATA DA 08ª 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 trinta e um 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 09
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 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 Agosto: Os valores recebidos em
julho somam o montante de R$ 1.329.493,03 aí incluídos os repasses do DAEV, da
Câmara Municipal e a contribuição dos servidores da PMV relativos as competências
de Junho. Também recebemos no mês de Julho a parcela nº 02 do Termo de
Parcelamento 0479/2017 e a parcela nº 04 do Termo de Parcelamento 0257/2017 no
total de R$ 1.025.654,08, recursos estes que foram aplicados da seguinte forma: No
Fundo FI BRASIL FLUXO o valor de R$ 46.147,58, no Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ
o valor de R$ 246.392,17, no Fundo BB IRF-M o valor de R$ 1.036.943,28 e na CAIXA
IMA B 5+ o valor de R$ 1.025.654,08. O valor de R$ 216.000,00 referente taxa de
administração, transferidos para o Fundo BB PREVID FLUXO TP. O Comitê de
Investimentos desde o início do ano, vem discutindo e analisando a possibilidade de
diversificação da carteira tanto em relação aos fundos quanto as instituições
financeiras. Deliberou o Comitê que a partir de agosto até o final do ano, haverá as
seguintes movimentações: Aplicação de R$ 2.000.000,00 no Fundo INFINITY
INSTITUCIONAL FI Multimercado, o valor de R$ 2.000.000,00 no Fundo WESTERN
ASSET US INDEX 500 FI Multimercado, o valor de R$ 2.000.000,00 no Fundo
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES e o valor de R$ 2.000.000,00 no Fundo AZ
LEGAN BRASIL FI AÇÕES. Também deliberou pela transferência de R$
15.000.000,00 do Fundo BB IRF-M do Banco do Brasil para o Fundo FI BRASIL IMA B
LP da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações poderão ser alteradas de
acordo com as oportunidades e conveniências conforme o comportamento do
mercado financeiro e cenário econômico, que continuará sendo acompanhando pelo
Comitê sempre avaliando os riscos e mantendo seu perfil conservador/moderado.
Item 3) Analise do relatório de Julho: O cenário de expansão moderada da atividade
de produção com a existência de um alto nível de ociosidade, já está incorporado na

projeção das autoridades monetárias. A queda da inflação permite aos membros do
COPOM trabalhar para a redução da taxa SELIC em 100 pontos-base para setembro,
assim como fizeram na última reunião em julho. A expectativa de uma queda mais
acentuada da taxa de juros até o fim do ano valorizou as carteiras de títulos públicos.
Ainda assim não devemos perder de vista o fato de que a incerteza política
permanecerá elevada, criando um ambiente menos propício para a recuperação da
economia brasileira. Daqui em diante os olhos e as medidas dever estar voltados para
a redução dos juros e acompanhamento do calendário das reformas, se houver. O
desempenho da rentabilidade da carteira do Instituto no mês de julho foi muito além da
meta atuarial, rentabilizou 2,57% frente à meta de 0,73%. No acumulado estamos com
159,77% da meta atuarial atingida. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi
encerrada a reunião às 11:00 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por
todos os membros presentes do Comitê de Investimentos. Valinhos, aos trinta e um
dias do mês de julho de dois mil e dezessete. (31/07/2017).
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