ATA DA 04ª 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 doze dias do mês de abril 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, reuniuse o Comitê de Investimentos dos recursos do VALIPREV – Instituto de Previdência
Social dos Servidores Municipais de Valinhos para a 4ª 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) Deliberação das aplicações para o mês de Abril: Os valores recebidos em
março somam o montante de R$ 3.130.136,29 aí incluídos os repasses da PMV, do
DAEV e da Câmara Municipal relativos as competências de Fevereiro. Também
recebemos no mês de Março as parcelas nº 22 do Termo de Parcelamento 0352/2015
e parcelas nº 14 do Termo de Parcelamento 0047/2016, no total de R$ 862.292,77.
Deliberou o Comitê que os recursos serão aplicados da seguinte forma: no Fundo IRFM do Banco do Brasil o valor de R$ 48.589,41; No Fundo FI BRASIL FLUXO o valor
de R$ 2.846.096,05 e no Fundo CAIXA BRASIL IRF M o valor de R$ 1.097.743,60 e o
valor de R$ 216.000,00 referente taxa de administração, transferidos para o Fundo BB
PREVID FLUXO TP.
Item 3) Ciência e análise do relatório da assessoria financeira referente aos recursos
aplicados até Março/2017: No mercado internacional, a recuperação da zona do euro
está se firmando e resultados de pesquisas sugerem um crescimento robusto no
primeiro trimestre de 2017. Na China as atividades do setor industrial se expandiu
inesperadamente em março, as indústrias pararam de cortar empregos pela primeira
vez no período. No Japão, o banco central manteve sua visão otimista sobre a
economia, e com o FED indicando moderação na elevação dos juros nos EUA, a
demanda por títulos de renda fixa e ações dos países emergentes vão ganhando
espaço com os investidores globais. No cenário local, a ata da última reunião do
Copom ilustrou um cenário de inflação sob controle e fraca atividade econômica.
Assim sugeriu um ritmo mais forte de corte nos juros e redução na previsão de
evolução do PIB. O Instituto em suas aplicações alcançou um índice de rentabilidade
de 1,20%, contra a meta de 0,76% no mês de março, acumulando uma rentabilidade
de 156,68% da meta a ser atingida. O Comitê com o auxílio da assessoria financeira
vem analisando alguns fundos de renda variável, para futuro investimentos, sempre
presando pela segurança e seguindo com seu perfil conservador. 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 doze dias do mês de abril de dois mil e dezessete.
(12/04/2017).
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