INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
VALlNHOS

YALIPREY
CP-~O-~/
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Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de
reuniões da VALlPREV, sito a Av. Onze de Agosto, n° 136, Centro, Valinhos, às 14
horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos recursos do VALlPREV - Instituto de
Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 10a Reunião
Ordinária de 2016, presentes os Membros titulares do Comitê: Maria Cláudia Barroso
do Rego, Kerolin End Impassionato Dai 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
Novembro: Os valores recebidos em outubro somam o montante de R$ 2.111.230,42,
aí incluídos os repasses da PMV, do DAEV e da Câmara Municipal. Também
compõem esse valor as parcelas nO 17 do Termo de Parcelamento 0352/2015 e
parcela nO 09 do Termo de Parcelamento 0047/2016. Deliberou o Comitê que os
recursos serão aplicados da seguinte forma: no Fundo IRFM da Caixa Econômica
Federal o valor de R$ 234.497,50 e o restante R$ 1.679.732,92 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. Item 2) Ciência dos relatórios da assessoria financeira
referente aos recursos aplicados até Outubro/16: O mês de outubro foi marcâõa
principalmente pela melhora nos índices de crescimento nos países da Europa, EUA,
China e Japão. No Brasil a boa notícia está na reaução da inflação, e consequente
diminuição na taxa Selic em 0,25 pontos, para 14% a.a. Em contra partida a taxa de
desemprego continua muito alta (o contingente \e desempregados chega a 12 milhões
de pessoas), além da queda da atividade na indústria e retração das vendas no arejo
e do setor de serviços. A eleição de Donald J:r:\;/mp foi um evento absolutamente
indesejado pelo mercado financeiro internacional, cujas reações serão imprevisíveis.
Para o mercado local, as eleições americanas também são um evento de suma
importância, tendo-se em vista a crescente participação que os investidores
estrangeiros vêm tendo no mercado local, tanto em renda fixa quanto renda variável.
O comitê, segue com a mesma estratégia mantendo o perfil conservador, com discreta
diversificação na carteira. Até outubro o cumprimento da meta atuarial está em
120,71%. Item 3) O comitê, contando com a assessoria da Crédito & Mercado,
discutiu, analisou e definiu a Política de Investimentos para 2017, que será
encaminhada ao Conselho de Administração para sua análise e deliberação. Nada
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mais havendo a ser tratado ou discutido, foi encerrada a reunião às 16hOO e lavrada
esta Ata numa única via que vai assinada por todos os membros presentes do Comitê
de Investimentos. Valinhos, aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis.
(11/11/2016).

Maria Claudia Barroso do Rego

Kerolin End Impassionato Dai Bianco

Edmilson Vanderlei Barbarini
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