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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 Deuma 

Ferreira de Paula Sponquiado e Fabrício Henrique Raimondo, realizou-se a 

vigésima quinta reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a vigésima 

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

Presidente Marcio Francisco de Deus solicita que o membro Fabrício Henrique 

Raimondo faça a leitura da ata da vigésima quarta reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a vigésima da administração 2016/2020, realizada no dia 23 de 

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

Dando sequência o Presidente do Comitê informa que de acordo com as 

disposições da portaria número 595, de 16 de fevereiro de 2018, publicada em 19 de 

janeiro do mesmo exercício, no Diário Oficial do Município, houve alterações neste 

comitê.  Com a palavra, esclarece que o artigo 1º (primeiro) constituiu a Senhora 

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado e o Senhor Fabricio Henrique Raimondo, 

como membros efetivos do Comitê de Investimentos e tornou a Senhora Liamar 

Aparecida Veroneze Correa e o Senhor Silas Rosa como membros suplementes. 

Ainda com a palavra, informa aos membros, que a empresa de consultoria financeira 

Crédito e Mercado está presente na ocasião para realizar uma leitura do cenário em 

2017 e das expectativas para economia no exercício de 2018.  Na oportunidade, são 

apresentados os Senhores André e Hélio.  O Senhor André inicia sua explanação 

utilizando-se de recurso data show e em sua argumentação, esclarece que não 

identifica para 2018 um cenário que diverge das ocorrências do exercício anterior. O 

consultor considera que no cenário nacional as investigações anticorrupção e o 

período eleitoral podem manter a mesma tensão verificada em 2017.  A sugestão é 

manter a carteira de investimentos equilibrada, observando sempre a diversificação 

dos ativos.  Salientou que a intervenção no Rio de Janeiro, torna o fator segurança 

responsabilidade da União, onerando ainda mais os cofres do Governo Federal.  

Complementa que essa ação oferta um acentuado nível de desconfiança aos 

investidores, já que é evidente a dificuldade do governo em organizar as contas.  Na 

continuidade da explanação, afirmou que as alterações promovidas na resolução n.º 

3.922/2010, ampliam as possibilidades de investimentos, criando aberturas 

consideráveis para aplicação em renda variável. Salientou também, que é um tipo de 

investimento que exige alto nível de informação, eleva consideravelmente a 



 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

exposição a riscos da carteira e aumenta a volatilidade.  O Senhor André explana 

sobre a importância de realizar análises de fundos e da carteira periodicamente, pois 

muitos fundos se desenquadraram com as alterações da resolução. Realizou uma 

leitura positiva do comportamento da rentabilidade do OLIMPIA PREV, e 

argumentou que a meta esperada era de 9,04% (nove vírgula zero quatro por cento) 

e o Instituto superou, atingindo 11,58% (onze vírgula cinquenta e oito por cento), 

isso demonstra um comportamento conservador e escolhas acertadas na alocação 

dos ativos.  O Senhor Hélio demonstrou as ferramentas que o sistema da Crédito e 

Mercado oferece, inclusive com a leitura das últimas análises solicitadas na 

plataforma. Findado a apresentação os Senhores André e Hélio agradecem pela 

oportunidade, ficando a disposição para qualquer necessidade.  Retomando a 

palavra o Presidente do Comitê Senhor Márcio Francisco de Deus, informa que os 

ativos em janeiro no Banco do Brasil concentraram 58,24% (cinquenta e oito vírgula 

vinte e quatro por cento) da carteira e o Banco Caixa Econômica com 41,76% 

(quarenta e um vírgula setenta e seis por cento).  Seguidamente esclareceu que o 

aumento do percentual de aplicação do Banco Caixa Econômica Federal ocorreu por 

conta da transferência de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 

conformidade com a decisão da reunião anterior foi efetivado o remanejamento,  

onde foram alocados R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em CAIXA BRASIL 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

em CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. As alocações 

foram realizadas com objetivo de buscar equilíbrio nas aplicações entre as 

instituições Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal mantendo a baixa 

exposição a risco no cenário de incertezas na estrutura política econômica do País. 

Esclarece ainda, que as movimentações não promovem alterações nas estratégias e 

na sequencia entregou aos novos membros do comitê o login de usuários para 

explorar os relatórios da plataforma Siru da Crédito e Mercado.  Foi definido pelo 

Comitê de Investimento que o valor máximo de aplicação em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, deverá ser o suficiente para a manutenção de 

uma folha de pagamento.  O Presidente do Comitê de Investimento aproveitou a 

ocasião para parabenizar os novos membros efetivos do Comitê por serem 

aprovados pela AMBIMA na certificação CPA-10.  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 _________________________________ 

 


