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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezoito, 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 membros Fabrício 

Henrique Raimondo e Silas Rosa – Suplente, realizou-se a vigésima sétima 

reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a vigésima terceira reunião da 

administração 2016/2020.  Dando início aos trabalhos o Presidente Marcio 

Francisco de Deus justificou a ausência da Senhora Deuma Ferreira de Paula 

Sponquiado.  Em sequencia, solicita que o membro Fabrício Henrique Raimondo 

faça a leitura da ata da vigésima sexta reunião ordinária do Comitê de Investimento, 

sendo a vigésima segunda da administração 2016/2020, realizada no dia 20 de 

março de 2018.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes.  

Dando sequência o Presidente do Comitê inicia sua exposição esclarecendo aos 

presentes que a reunião tratará das movimentações realizadas no mês de março de 

2018. Na sequência, informou que o OLIMPIA PREV encerrou o período tratado com 

o patrimônio líquido de R$ 117.059.562,73 (cento e dezessete milhões, cinquenta e 

nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). Esclarece 

na continuidade que atualmente o OLIMPIA PREV possui 17 (dezessete) fundos 

distribuídos em: 09 (nove) no Banco do Brasil e 08 (oito) no Banco Caixa Econômica 

Federal, que rentabilizaram o valor de R$ 998.205,94 (novecentos e noventa e oito 

mil, duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), representado um 

acréscimo de 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) ao patrimônio líquido do 

Instituto. Ainda com a palavra, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA 

PREV, afirmou que a meta esperada para o período foi de 2,13% (dois vírgula treze 

por cento) e INSTITUTO se manteve à frente, com índice de 2,94% (dois vírgula 

noventa e quatro por cento) de rentabilidade acumulada. Sobre a rentabilidade 

observada no mês de março, o Senhor Márcio Francisco de Deus, destacou a 

participação positiva dos Fundos CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS 

RENDA FIXA, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, BB IDKA 2 E BB TITULOS 

PUBLICOS IPCA, todos com rentabilidade aferida acima de 1% (um por cento). Na 

esteira informou sobre a consonância dos fundos junto a resolução 3.922/2010, 

salientando a necessidade de ajuste junto a política de investimentos nos fundos 

atrelados ao Artigo 7º Inciso IV, Alínea “a”. Na continuidade da exposição, informou 

que o Banco do Brasil no fechamento do mês tratado, apresentava 57,19% 

(cinquenta e sete vírgula dezenove por cento) do total líquido aplicado e o Banco 
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Caixa Econômica Federal com 42,81% (quarenta e dois virgula oitenta e um por 

cento). Na esteira, o comitê discutiu sobre a 12ª (décima segunda) redução 

consecutiva da taxa Selic, de 6,75% (seis vírgula setenta e cinco por cento) para 

6,50% (seis vírgula cinquenta por cento), onde foi verificado o menor patamar desde 

o início da série histórica do Banco Central, em 1986. Sobre a estratégia de 

alocação foi verificado junto ao comitê maior participação dos fundos atrelados ao 

IRF-M1 e IMA-GERAL. Na condução dos trabalhos, o Presidente do Comitê de 

Investimentos do OLÍMPIA PREV, informa sobre a aplicação já aprovada na reunião 

anterior, onde foram resgatados do Banco Caixa Econômica Federal a importância 

de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) do FUNDO DE 

INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e 

aplicados no mesmo Banco a importância anteriormente mencionada, no FUNDO 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA na data do dia 21 de 

março de 2018. O comitê discutiu sobre as expectativas de rentabilidade frente a 

meta, considerando que o fundo possui gestão ativa, proporcionado ao gestor maior 

flexibilidade quanto a alocação dos valores. Prosseguindo informa aos membros do 

comitê, o resgate de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) para pagamento da folha 

de março e aplicação no importe de R$ 455.620,90 (quatrocentos e cinquenta e 

cinco mil, seiscentos e vinte reais e noventa centavos) no fundo CAIXA BRASIL IRF-

M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.  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 _________________________________ 

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


