ATA DA 10ª 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 dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de
reuniões da VALIPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nº 136, Centro, Valinhos, às
11horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV – Instituto
de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 10ª Reunião
Ordinária de 2017, presentes os Membros titulares do Comitê: Maria Cláudia Barroso
do Rego, Kerolin End Impassionato Dal Bianco e Edmilson Vanderlei Barbarini.
Também contamos com a presença do presidente do Instituto, Sr. Wilson Ventura, a
Sra. Simone – consultora financeira da empresa Crédito e Mercado, e membros dos
Conselhos de Administração e do Fiscal, a saber: Márcio r. Guaiume, Marco Antonio
Marini, Pedro L Rigamonti, Joseani Bernardi, Antonio Carlos e Paulo S S Maldonado.
A presente reunião teve por finalidade a apreciação, discussão e deliberação dos
seguintes assuntos em pauta:
Item 3) Deliberação das aplicações para o mês de Setembro: Os valores recebidos em
agosto somam o montante de R$ 1.431.699,97 aí incluídos os repasses do DAEV, da
Câmara Municipal e a contribuição dos servidores da PMV relativos as competências
de Agosto. O valor de R$ 216.000,00 referente taxa de administração, transferidos
para o Fundo BB PREVID FLUXO TP. Ajustes a serem feitos na carteira: Resgate de
R$ 8.000.000,00 do Fundo BB IRF-M e aplicação do mesmo valor no fundo BB
ALOCACAO ATIVA. Resgate do valor de R$ 7.500.000,00 do Fundo CAIXA BRASIL
IMA B 5 + e aplicação do mesmo valor no Fundo CAIXA BRASIL IMA B.
Item 1) Analise do relatório de setembro: A curva de juros nominal dos fundos de
renda fixa continuou fechando no mês de setembro, trazendo resultado positivo, nos
ativos de com vencimentos curtos e principalmente nos médios. O índice IBrX (renda
variável) teve mais um mês de retorno expressivo, obtendo o quarto mês consecutivo
com retorno de + 4,69%, acumulando valorização no ano de +24,29%. No mercado
local, indicadores mais recentes continuam confirmando recuperação difundida de
diversos setores da economia, com ênfase para o setor de consumo. Como esperado,
o Banco Central reduziu a taxa SELIC em 100 pontos base e a taxa de juros básica
atingiu 8,25% a.a. Diante deste cenário, a estratégia de gestão adotada pelo Comitê é
intensificar a seletividade nos portfolios, privilegiando fundos de renda fixa com títulos
de curto e médio prazo, e seguir com a decisão de maiores aportes em fundos de
renda variável. No mês de setembro o desempenho da rentabilidade da carteira do
Instituto foi de 1,45% frente à meta de 0,62%, elevando o acumulado de 163,92% da
meta atuarial atingida.

Item 2) Análise da Politica de Investimentos: O Comitê de Investimentos, juntamente
com a Diretoria do Instituto convidou os membros dos Conselhos de Administração e
Fiscal, para a explanação e explicação da Politica de Investimentos elaborada para o
exercício de 2018. Contamos com a presença da Sra. Simone da consultoria Credito
e Mercado, que apos comentar o cenário econômico e a situação dos investimentos
do Instituto, apresentou a Politica de Investimentos proposta para 2018. Foi possível
os esclarecimentos de dúvidas, auxiliando os membros do Conselho de Administração
a ter critérios e argumentos para melhor analise da Politica, uma vez que cabe a este
Conselho sua aprovação. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada
a reunião às 13:30 e lavrada esta Ata numa única via que vai assinada por todos os
membros presentes. Valinhos, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e
dezessete. (17/10/2017).
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