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ATA DA NONA 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 

25 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 nona reunião 

ordinária do Comitê de Investimento – Ano 2016, sendo a quinta 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 oitava reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a quarta da 

administração 2016/2020, realizada no dia 27 de setembro de 2016.  A ata é 

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

presentes.  Dando sequencia, o Presidente Marcio Francisco de Deus explana 

sobre a distribuição dos fundos, demonstrando que o Banco do Brasil possui no 

corrente exercício 60,89% do capital, com uma carteira de investimento no valor de 

R$ 55.501.982,91 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e um mil, novecentos e 

oitenta e dois reais e noventa e um centavos) e o Banco Caixa Econômica Federal 

possui 39,11% da composição, com um capital investido no valor de                       

R$ 35.642.411,22 (trinta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, 

quatrocentos e onze reais e vinte e dois centavos).  Ato contínuo, demonstrou 

também a rentabilidade acumulada do corrente ano, salientando que no mês de 

setembro foi adicionado ao patrimônio do Instituto a importância de R$ 1.205.319,84 

(um milhão, duzentos e cinco mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e quatro 

centavos) a título de rendimentos.  Em seguida, ressaltou que o resultado eleva o 

índice da meta para 14,13%, frente a meta apresentada para o período que era de 

10,22%, mencionando também, que não houve desenquadramento de fundos, 

observando que o fundo BB Perfil Fic Renda Fixa Previdenciário encontra-se 

próximo ao limite do percentual permito no artigo 7º, incico IV, Alinea “a”.  Sobre o 
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tema, demonstrou as análises de fundos proferidas pela consultoria 

Credito&Mercado sendo um total de 05 (cinco): BB PREVIDENCIÁRIO FIC RENDA 

FIXA ALOCAÇÃO ATIVA, CAIXA BRASIL 2030III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 

FIXA, CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CAIXA 

BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CAIXA BRASIL 2018 II 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.  Dentre as alternavas, o presidente 

argumentou sobre o Fundo que permitiria maior flexibilidade frente as instabilidades 

financeiras, informando que o mesmo tem uma gestão integrada que permite a 

participação em diversos outros fundos a partir de um mesmo fundo.  Na sequência, 

foi apresentado o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 

para destinação junto ao fundo PREVIDENCIÁRIO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO 

ATIVA, posto em votação não se verificou subjeções.  Em continuidade, foi 

destacada a queda da taxa Selic, com forte tendência de queda para os meses 

vindouros.  Prosseguindo, ao final foi encaminhado por e-mail aos presentes, um 

código de acesso junto ao Portal de Educação Corporativa UNIBB que permitirá aos 

presentes acesso a diversos cursos de aperfeiçoamento e qualificação.  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 _________________________________ 

 

 


