ATA DA 12ª 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 oito dias do mês de dezembro 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 12ª 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 dezembro. item 2) Ciência dos relatórios
da assessoria financeira tanto da empresa Crédito e Mercado, quanto do Banco do
Brasil, referente aos recursos aplicados até Novembro/15, item 3) Análise da Politica
de Investimentos para 2016. O Comitê de Investimentos à UNANIMIDADE de votos,
decidiu: item 1) Os valores recebidos em 30/11/2015 no montante de R$ 1.075.782,15
serão aplicados da seguinte forma: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 do
Banco do Brasil o valor de R$ 260.915,96, no Fundo IRFM-1 da Caixa Econômica
Federal o valor de R$ 227.239,45 e no Fundo BRADESCO DI PREMIUM o valor de R$
400.000,00. O valor referente à taxa de administração será aplicado no Fundo BB
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVID a quantia de R$ 187.626,74. Recebemos também
em 22/11/2015 o valor de R$ 341.497,36 referente a 6ª parcela do Termo de
Parcelamento valor aplicado no Fundo BB PREV RENDA FIXA IDKA 2. Item 2) Os
principais ativos negociados no mercado financeiro brasileiro recuperaram-se de forma
robusta e consistente durante uma parte do mês de novembro, apoiados na percepção
geral de que os ativos brasileiros estão baratos. Entretanto, o mercado “virou” e
passou a operar no vermelho em meio ao nervosismo dos investidores após as
prisões do líder do governo no Senado, senador Delcidio do Amaral e do presidente do
Banco BTG Pactual, André Esteves. Na percepção dos investidores, tais eventos
afetam a confiança no mercado. No cenário externo cresceu a expectativa de aumento
de juros no mercado americano. O possível rebaixamento da nota do país pelas
agências de risco e a volta do assunto impeachment contribuíram para fortalecer a
moeda americana. Tecnicamente ainda não estamos num cenário de depressão
econômica, porém os resultados apresentados sugerem que a retomada do

crescimento econômico no Brasil é uma perspectiva bastante longínqua. Com tudo
isso o quadro inflacionário é ruim e não dá sinais de melhora no curto prazo, obrigando
o BC a indicar que pode vir a aumentar o juro ainda mais. 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, ainda que
comprometa o atingimento da meta atuarial. Item 3) Após análise e discussão, foi
aprovada pelo Comitê de Investimentos a proposta de Política de Investimentos para
2016 apresentada pelos técnicos das consultorias financeiras. A proposta será
encaminhada ao Conselho de Administração para sua análise e aprovação. 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 oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze.
(02/12/2015).
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