
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV – ANO 

2016, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezesseis, às quinze horas, sob a Presidência do Senhor Marcio Francisco de 

Deus – Presidente do Comitê de Investimento dos Recursos do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia – OLÍMPIA PREV e 

demais membros: Silas Rosa e Paulo Augusto Minari, realizou-se a décima 

primeira reunião ordinária do Comitê de Investimento – Ano 2016, sendo a sétima 

reunião da administração 2016/2020.  Dando início aos trabalhos o Presidente 

Marcio Francisco de Deus solicita que o membro Paulo Augusto Minari faça a 

leitura da ata da décima reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a sexta 

da administração 2016/2020, realizada no dia 29 de novembro de 2016.  A ata é 

colocada em votação.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos 

presentes.  Em seguida o Presidente entregou aos presentes o Relatório Analítico 

de Investimentos do mês de novembro e exibiu a distribuição dos fundos, 

considerando que no exercício de novembro o Banco do Brasil apresentou 61,4% 

(sessenta e um, vírgula quatro por cento) da carteira de investimentos, 

representando R$ 57.126.899,02 (cinquenta e sete milhões, cento e vinte e seis mil, 

oitocentos e noventa e nove reais e dois centavos) e o Banco Caixa Econômica 

Federal, com 38,6% (trinta e oito, vírgula seis por cento), representado                   

R$ 35.886,280,12 (trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e 

oitenta reais e doze centavos).  Ato contínuo foi explanado sobre a possibilidade de 

equilibrar a carteira de investimentos, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, 

como tratado em reunião ordinária anterior, cujo procedimento foi postergado, 

justificando que no período, os fundos apresentaram um acentuado nível de 

instabilidade no comportamento dos rendimentos, sinalizando que não seria 

prudente qualquer movimentação.  Em sequência, foi demonstrado aos presentes a 

rentabilidade de mês de novembro, verificando que não houve desenquadramento 

de fundos.  Prosseguindo, o presidente destacou o comportamento pessimista do 

mês de novembro nos rendimentos, fechando o exercício com R$ 204.001,94 

(duzentos e quatro mil, um real e noventa e quatro centavos) a título de rendimentos.  

Foi esclarecido também, que mesmo com a baixa rentabilidade do período, os 

rendimentos permaneceram acima da meta, encerrando o mês com o percentual de 

15,35% (quinze vírgula trinta e cinco por cento).  Por seguinte, foram abertas as 

discussões para a definição da política de investimentos para o exercício de 2017.  

O senhor Marcio Francisco de Deus, Presidente do Comitê, solicitou previamente 

um parecer técnico da empresa de consultoria Crédito & Mercado sobre a política 

adotada no exercício de 2015 para o ano de 2016. O parecer produziu 
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apontamentos positivos frente à performance de retorno acima da meta em 3,24% 

(três vírgula vinte e quatro por cento).  Abertas as discussões, foi fixado a meta 

atuarial de 6% (seis por cento), somado a inflação do IPCA – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo.  Em seguida, foram analisados e discutidos o 

segmento de renda fixa, segmento de renda variável, segmento de imóveis, 

enquadramentos, vedações, meta atuarial, gestão própria, órgãos de execução, 

controle de risco de mercado, controle de risco de crédito, controle do risco de 

liquidez e processo de seleção e avalição de gestores/administradores.  Sendo 

assim, foi colocada em votação dos membros do Comitê de Investimento.  Não 

havendo impugnações, a Política de Investimento para o exercício de 2017 foi 

aprovada pelos presentes.  Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os 

trabalhos são encerrados.  Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e 

achada conforme, vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Marcio Francisco de Deus _________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 

 


