ATA DA 09ª 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 agosto 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 9ª 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 e a Sra. Simone
– consultora financeira da empresa Crédito e Mercado.. 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 Setembro: Os valores recebidos em
agosto somam o montante de R$ 1.425.271,07 aí incluídos os repasses do DAEV, da
Câmara Municipal e a contribuição dos servidores da PMV relativos as competências
de Julho. Também recebemos no mês de Agosto a parcela nº 03 do Termo de
Parcelamento 0479/2017 e a parcela nº 05 do Termo de Parcelamento 0257/2017 no
total de R$ 1.035.598,82, recursos estes que foram aplicados da seguinte forma: No
Fundo FI BRASIL FLUXO o valor de R$ 1.175.192,69, e no Fundo CAIXA BRASIL IMA
B o valor de R$ 1.285.677,20. 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 Agosto: Para o mês de setembro é esperado que os
vértices curtos apresentem valorização moderada precificando um nível de taxa SELIC
mais baixo. Apesar da retomada da atividade econômica, faz-se necessário maiores
dados tendo em vista que o consumo pode ter sido inflado pela injeção de dinheiro na
economia (liberação do FGTS). Ainda assim, a inflação deve continuar a apresentar
leituras positivas que devem permitir ao Banco Central continuar com o processo de
redução da taxa SELIC. No âmbito externo o cenário de liquidez permanece altamente
acomodatício, mantendo-se favorável para ativos de risco. No âmbito doméstico,
destaca-se a dissipação da incerteza no front político, e a divulgação do PIB
surpreendeu positivamente levando a projeções de crescimento para o biênio
2017/2018 a serem revisadas para cima. Isto posto, avaliamos, juntamente com a
orientação da consultoria, que o cenário permanece favorável para a bolsa (renda
variável) e ativos de renda fixa que se favorecem com a queda de juros (renda fixa com
títulos de curto/médio prazos). Segue a disposição de encurtamento da carteira –
diminuição das aplicações em IMA B 5 + e maiores aportes em fundos de renda variável.
O desempenho da rentabilidade da carteira do Instituto no mês de agosto foi de 0,88%
frente à meta de 0,72%. No acumulado estamos com 155,09% 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 agosto de dois mil e
dezessete. (31/08/2017).
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