ATA DA 02ª 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 oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da
VALIPREV, sito a Av. Onze de Agosto, nº 136, Centro, Valinhos, às 11 horas, reuniu-se o
Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV – Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais de Valinhos para a 2ª Reunião Ordinária de 2017, 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) Relatório da Análise de Portfólio da Carteira apresentado pela consultoria Crédito
e Mercado: Recomendações gerais: sob a ótica da alocação dos recursos dos RPPS,
tendo em vista o médio e longo prazos, a recomendação é de uma exposição de 50%
nos vértices mais longos, 20% para os vértices médios e 5% para o vértice para curto,
além de 25% em renda variável. O Comitê aceitou a sugestão do ajuste na renda fixa,
porém com relação à renda variável decidiu-se por maior estudo das propostas ofertadas
no mercado financeiro antes da tomada de decisão.
Item 2) Deliberação das aplicações para o mês de Fevereiro: Os valores recebidos em
janeiro somam o montante de R$ 2.507.637,03 aí incluídos os repasses da PMV, do
DAEV e da Câmara Municipal relativos as competências de Dezembro e 13º. Também
recebemos no mês de Janeiro as parcelas nº 19 e 20 do Termo de Parcelamento
0352/2015 e parcelas nº 11e 12 do Termo de Parcelamento 0047/2016, no total de R$
1.708.102,44. Estes recursos foram aplicados na seguinte forma: R$ 3.769.255,29 no
Fundo BB IRF-M e o valor de R$ 446.484,18 no Fundo CAIXA IRF-M.
Conforme
discussão e orientações da consultoria, deliberou o Comitê que os recursos serão
movimentados da seguinte forma: O valores alocados no Fundo IRF-M1 (R$
10.597.247,67) transferidos para o Fundo FI BRASIL IMA B5+; Transferência no valor de
R$ 5.000.000,00 do Fundo Refer DI PREMIUM para o Fundo INST FIC FI IMA B5+;
Resgate do Fundo BB TP PREV RF IDKA2 no valor de R$ 216.000,00 referente taxa de
administração, transferidos para o Fundo BB PREVID FLUXO TP ; Transferência de todo
saldo da conta de reserva 42.184-7 ( R$ 5.012.999,31) do Fundo BB RF IRF-M1 para o
Fundo BB PREV IMA B 5+.
Item 3) Ciência dos relatórios da assessoria financeira referente aos recursos aplicados
até janeiro/17: O ambiente econômico global foi bastante favorável em janeiro. A agenda
macro internacional majoritariamente positiva, a manutenção do quadro de juros globais
em patamares bastante baixos, juntamente com a baixa aversão ao risco, deram o tom
aos mercados que apresentaram em sua maioria ganhos no mês. Nesse sentido, a alta
da commodities foi um fator adicional a beneficiar o desempenho dos ativos emergentes.
No que tange à política monetária, o Banco Central do Brasil decidiu por unanimidade

reduzir a Selic em 0,75 p.p., acelerando o ritmo de corte dos juros e levando à taxa a
13%, o que vem justificar a aplicação em fundos de vértices mais longos. O Instituto em
suas aplicações alcançou um índice de rentabilidade de 1,56%, contra a meta de 0,89%,
ou seja, 175,36% da meta atingida. Nada mais havendo a ser tratado ou discutido, foi
encerrada a reunião às 13h00 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 fevereiro de dois mil e dezessete. (08/02/2017).
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