ATA DA 05ª 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 onze dias do mês de maio 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 5ª 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 Maio: Os valores recebidos em abril
somam o montante de R$ 1.326.306,22 aí incluídos os repasses do DAEV, da Câmara
Municipal e a contribuição dos servidores da PMV relativos as competências de
Março. Também recebemos no mês de Abril a parcela nº 23 do Termo de
Parcelamento 0352/2015, parcela nº 15 do Termo de Parcelamento 0047/2016, e a
parcela nº 01 do Termo de Parcelamento 0257/2017 no total de R$ 1.279.212,95. Em
virtude da grande volatilidade dos fundos de longo e longuíssimo prazos, deliberou o
Comitê que os recursos serão aplicados da seguinte forma: No Fundo FI BRASIL
FLUXO o valor de R$ 1.087.280,02, no Fundo CAIXA BRASIL IRF M o valor de R$
239.026,20 e no Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ o valor de R$ 1.279.212,95. O valor
de R$ 216.000,00 referente taxa de administração, transferidos para o Fundo BB
PREVID FLUXO TP.
Item 2) Ciência e análise do relatório da assessoria financeira referente aos recursos
aplicados até Abril/2017: Na Europa, no momento em que os investimentos privados
atingem a maior taxa desde a crise financeira de 2008, foi importante a eleição de
Macron para a presidência da França dado o seu posicionamento de centro e o seu
comprometimento com a Europa unida. O banco central dos EUA, o FED, decidiu
manter a taxa básica de juros entre 0,75% e 1,00% e considerou passageiro o fraco
crescimento do PIB no primeiro trimestre. Já na China, a evolução do PIB no primeiro
trimestre de 2017 superou a meta do governo, ao avançar 6,9%, o crescimento mais
forte em seis trimestres. No cenário nacional, a inflação atingiu sua menor taxa para o
mês desde 1994. O Copom decidiu de forma unanime reduzir a taxa Selic de 12,25%
para 11,25%aa na sua reunião de abril. Entretanto, o andamento das reformas e os
ajustes realizados são primordiais para garantir a queda da inflação e dos juros. Dos
subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos
disponíveis para o RPPS, o melhor desempenho acabou sendo os fundos de prazos
mais curtos: IDKA2, IRF-M1 e CDI. O índice IMA B 5 +, teve rentabilidade negativa no
mês, porém segue com rentabilidade de 18,67% no acumulado nos últimos doze

meses. O Instituto em suas aplicações alcançou um índice de rentabilidade de 0,11%,
contra a meta de 0,56% para o mês de abril, mantendo ainda uma rentabilidade
acumulada de 164,29% da meta a ser atingida.
Item 3) Credenciamento: O comitê aprovou o credenciamento de novas casas de
investimento, embora ainda não haja aplicações nestas, e a atualização dos
credenciamentos das instituições já credenciadas, conforme Relação de Entidades
Credenciadas que está anexada a esta Ata.
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 onze dias do mês de maio de dois mil e
dezessete. (11/05/2017).

Maria Claudia Barroso do Rego

Kerolin End Impassionato Dal Bianco

Edmilson Vanderlei Barbarini

