ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016 DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS DO VALIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS – GESTÃO
2016/2017

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 12ª Reunião
Ordinária de 2016, 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
Dezembro: Os valores recebidos em outubro somam o montante de R$ 2.116.872,79,
aí incluídos os repasses da PMV, do DAEV e da Câmara Municipal. Também
compõem esse valor as parcelas nº 18 do Termo de Parcelamento 0352/2015 e
parcela nº 10 do Termo de Parcelamento 0047/2016. Deliberou o Comitê que os
recursos serão aplicados da seguinte forma: no Fundo IRFM 1 da Caixa Econômica
Federal o valor de R$ 234.685,44 e o restante R$ 1.685.187,35 no Fundo IRF-M 1 o
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 Novembro/16: O principal destaque no mês de
novembro ocorreu no campo político. Nos EUA, o candidato republicano Donald
Trump venceu as eleições no país, e caso cumpra o que prometeu em sua campanha
a inflação do país deverá acelerar no decorrer do próximo ano, levando os juros a
subirem mais rápido que o atualmente precificado. Os mercados emergentes,
incluindo o Brasil, deverão sofrer com fuga de capital e depreciação de moedas locais.
No mercado nacional, o cenário político continua dando o tom por aqui. Cada vez mais
políticos envolvidos nos escândalos de corrupção, conforme delações na Operação
Lava-Jato. O governo conseguiu aprovar a PEC dos gastos públicos com certa
tranquilidade, porém a reforma da previdência tem gerado polemica, o que deve
provocar desgastes políticos profundos no Planalto. Em contrapartida, o presidente
Michel Temer discute internamente um minipacote de mediadas para estimular a
retomada da economia. Sob a ótica da alocação dos recursos do RPPS, embora a
volatilidade tenha exacerbado no mês de novembro, ocasionando rentabilidade
negativa em alguns fundos, o comitê segue com cautela, com vistas à obtenção de
retorno no médio e longo prazo. No mês de novembro o Instituto atingiu 118% de sua

meta atuarial. 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 doze dias do mês de dezembro
de dois mil e dezesseis. (12/12/2016).
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