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INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
VALlNHOS

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCíCIO DE 2015 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS

DO VALlPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALlNHOS - GESTÃO 2014/2015

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da
VALlPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nO136, Centro, Valinhos, às 14 horas, reuniuse o Comitê de Investimentos dos recursos do VALlPREV - Instituto de Previdência
Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 88 Reunião Ordinária de 2015,
presentes os Membros titulares do Comitê: Maria Cláudia Barroso do Rego, Kerolin
End Impassionato Dai Bianco e Dr. Odair Stopiglia. A presente reunião teve por
finalidade a apreciação e discussão dos seguintes assuntos em pauta: item 1)
Deliberação das aplicações para o mês de agosto. item 2) Ciência dos relatórios da
assessoria financeira tanto da empresa Crédito e Mercado, quanto do Banco do Brasil,
referente aos recursos aplicados até Julho/15. O Comitê de Investimentos à
UNANIMIDADE de votos, decidiu: item 1) Os valores recebidos em 31/07/2015 no
montante de R$ 1.263.290,36 serão aplicados da seguinte forma: BB
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TIT PUB do Banco do Brasil o valor de R$
766.790,01 e no Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$
308.873,61. O valor referente à taxa de administração será aplicado no Fundo BB
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID a quantia de R$ 187.626,74. Recebemos também
em 22/07/2015 o valor de R$ 321.884,51 referente a 28 parcela do Termo de
Parcelamento valor aplicado no Fundo BB PREV RENDA FIXA IDKA2 TIT PUB. Item
2) O mês de julho foi pautado pela forte aversão ao risco, com os investidores
buscando proteção em um ambiente marcado pela intensidade de eventos negativos,
tanto no âmbito interno quanto no externo. Nesta forte aversão ao risco, a queda
generalizada no preço dos principais ativos negociados no mercado financeiro trouxe
consequências desastrosas para os investidores. A decisão do Comitê de Política
Monetária do Bacen (COPOM) em elevar a taxa básica de juros em 0,50 pontos
percentuais, para 14,25% ao ano, não surpreendeu o mercado. O sinal dado pela
autoridade monetária no comunicado pós reunião sugere que o ciclo de alta do juro
tenha chegado ao fim. O quadro revela um cenário que requer cautela na
movimentação dos recursos, priorizando aplicações nos vértices mais curtos da curva
de juros, em ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B 5 ou IDKA IPCA 2A. Neste
contexto, O Comitê de Investimentos decide manter as atuais aplicações, e segue com
a preocupação de não expor os recursos do Instituto em aplicações sujeitas a grande
volatilidade e de maior risco, mantendo uma postura conservadora. Nada mais
havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião às 15hOOe lavrada esta
Ata numa única via que vai assinada por todos os membros presentes do Comitê de
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Investimentos. Valinhos, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze.
(05/08/2015).
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