ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO VALIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS – GESTÃO
2014/2015

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da
VALIPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nº 136, Centro, Valinhos, às 14 horas, reuniuse o Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV – Instituto de Previdência
Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 9ª Reunião Ordinária de 2015,
presentes os Membros titulares do Comitê: Maria Cláudia Barroso do Rego, Kerolin
End Impassionato Dal 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 setembro. item 2) Ciência dos relatórios da
assessoria financeira tanto da empresa Crédito e Mercado, quanto do Banco do Brasil,
referente aos recursos aplicados até Setembro/15. O Comitê de Investimentos à
UNANIMIDADE de votos, decidiu: item 1) Os valores recebidos em 30/09/2015 no
montante de R$ 1.268.777,37 serão aplicados da seguinte forma: BB
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TIT PUB do Banco do Brasil o valor de R$
46.074,67, no Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 285.075,96,
no Fundo PREMIUM do Banco Bradesco o valor de R$ 300.000,00, no Fundo
CORPORATE do Banco Santander o valor de R$ 250.000,00 e no Fundo SOBERANO
do Banco Itaú o valor de R$ 200,000,00. O valor referente à taxa de administração
será aplicado no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID a quantia de R$
100.000,00 e no Fundo IRF-M1 do Banco Santander a quantia de R$ 87.626,74.
Recebemos também em 22/09/2015 o valor de R$ 330.856,07 referente a 4ª parcela
do Termo de Parcelamento valor aplicado no Fundo BB PREV RENDA FIXA IRF-M1
TIT PUB. Item 2) O sentimento de pessimismo se prolongou durante o mês de
setembro, com reflexo no preço de ativos e teve como pontos centrais a continuidade
das incertezas políticas e econômicas do País, expectativas de alta de juros nos
Estados Unidos e apreensão com o desaquecimento da economia da China. No
mercado de juros futuros a deterioração nos preços dos papéis especialmente nos
vértices mais longos teve como influência os mesmos motivos que derrubaram as
bolsas. Dentre os investimentos em renda fixa, que tem sua forma de remuneração
definida no momento da aplicação, destaque negativo para os títulos públicos com
vencimento mais longo. Entre os papéis pré-fixados, a carteira de títulos com prazo de
até um ano (IRF-M1) valorizou 0,96%, enquanto a carteira com títulos acima de um
ano (IRF-M1+) apresentou recuo de -2,29%. Na outra ponta, o Certificado de Depósito
Interfinanceiro (CDI), referencial das aplicações conservadoras, subiu 1,05%,

acumulando ganho nominal de 9,50% ao ano. Neste contexto, O Comitê de
Investimentos decide manter as atuais aplicações, com ênfase nas aplicações de
Fundos DI e IRF-M1 distribuídos nas instituições financeiras já credenciadas. 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 15h00 e lavrada esta
Ata numa única via que vai assinada por todos os membros presentes do Comitê de
Investimentos. Valinhos, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze.
(07/10/2015).
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