ATA DA 01ª 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 dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 01ª Reunião
Ordinária de 2017, 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
Janeiro: Os valores recebidos em dezembro somam o montante de R$ 1.473.047,83,
aí incluídos os repasses da PMV, do DAEV e da Câmara Municipal. Também
compõem essa parte do valor das parcelas nº 19 do Termo de Parcelamento
0352/2015 e parcela nº 11 do Termo de Parcelamento 0047/2016, retidas do FPM DA
Prefeitura. Deliberou o Comitê que os recursos serão aplicados da seguinte forma: no
Fundo IRFM da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 228.682,38 e o restante R$
1.047.365,45 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. Decidiram
também aplicar R$ 1.000.000,00 no Fundo Corporate do Banco Santander, R$
500.000,00 no Fundo DI PREMIUN do Bradesco e R$ 500.000,00 no Fundo
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA do Banco Itau. Item 2) Ciência dos
relatórios da assessoria financeira referente aos recursos aplicados até Dezembro/17:
O foco principal na análise dos relatórios, foi o atingimento da meta atuarial. Para o
exercício de 2016 a meta estipulada, IPCA +6%, resultou no índice de 12,45%. O
Instituto em suas aplicações alcançou um índice de rentabilidade de 15,50%, ou seja,
124,49% da meta e ainda um ganho real (rentabilidade menos inflação do período) de
aproximadamente 8,50%. Não obstante, ao resultado alcançado, o Comitê entende a
necessidade de adequação da carteira, partindo para um perfil moderado/agressivo,
com possíveis aplicações em renda variável, e que será decidido a partir da análise
mais criteriosa dos resultados alcançados e do cenário econômico previsto para 2017.
Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião às 16h00 e
lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por todos os membros presentes do
Comitê de Investimentos. Valinhos, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e
dezessete. (10/01/2017).
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