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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 

às dezesseis 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 Segunda Reunião Extraordinária 

do Comitê de Investimento.  Dando início aos trabalhos o Presidente Marcio 

Francisco de Deus iniciou sua explanação esclarecendo aos membros do comitê 

de investimento que a reunião se faz necessária em virtude do desenquadramento 

do FUNDO PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no Banco do Brasil.  Na 

esteira informou que apesar do artigo 7.º, inciso IV, alínea “a” permitir a aplicação 

máxima em CDI de até 30% (trinta por cento), o teto para aplicação no fundo é de 

20% (vinte por cento) no Banco do Brasil.   Informou ainda que no fechamento de 

julho, esse percentual ficou acima em 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento).  

Na ocasião considerou como pauta principal a elaboração de uma estratégia de 

alocação de recursos para enquadramento.  Por seguinte, esclarece que o valor 

mínimo para enquadramento é de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil 

reais). Diante das análises apresentadas e leituras do atual cenário 

macroeconômico, o comitê decidiu de comum acordo alocar a quantia em dois 

fundos de renda fixa no Banco do Brasil. A primeira alocação no valor de               

R$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) no FUNDO BB 

ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, que conforme analisado 

pelo comitê, o referido fundo tem a capacidade de autogestão permanente, onde os 

gestores modificam a composição dos investimentos em consonância com a 

realidade do cenário. Conduzindo os trabalhos, o presidente falou sobre a segunda 

alocação no mesmo importe para fundo IMA Geral EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. O comitê considerou nesse produto, a 

composição do fundo uma vez que reúne todos os fundos vinculados aos IMAS e o 
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excelente histórico de rentabilidade acima da meta, na análise dos últimos 12 (doze) 

meses. Foi verificado pelo comitê o montante de R$ 106.189.122,26 (cento e seis 

milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) 

de patrimônio líquido.  Ainda sobre a rentabilidade, o presidente considerou que o 

referido mês apresentou leve recuperação, quando comparado aos meses 

anteriores. Salientou que o retorno de 2,06% (dois vírgula seis por cento) produziram 

R$ 2.143.663,30 (dois milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e 

três reais e trinta centavos) de rentabilidade. Na condução dos trabalhos, 

argumentou que a meta esperada no exercício era de 4,89% (quatro vírgula oitenta 

e nove por cento) enquanto o OLÍMPIA PREV obteve o índice de 8,08% (oito vírgula 

oito por cento).  Ainda com a palavra, ressaltou que o Banco do Brasil, concentrou 

62,60% (sessenta e dois vírgula sessenta por cento) do património, enquanto o 

Banco Caixa Econômica Federal aferiu o índice de 37,40% (trinta e sete vírgula 

quarenta por cento).  Destacou ainda, a importante participação dos fundos de 

investimento atrelados aos IMAS no índice de rentabilidade.  Informou também 

sobre o pagamento de bonificação do fundo BB PREV TIT PUB IPCA II, no valor de 

R$ 82.505,98 (oitenta e dois mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos), 

que foram imediatamente aplicados no Fundo BB PREV RENDA FIXA FLUXO por 

conta da flexibilidade de resgate e segurança do CDI. Informou que no Banco Caixa 

Econômica Federal foi apurada a mesma ocorrência no FUNDO CAIXA BRASIL 

2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA sendo que este bonificou com a 

importância de R$ 220.194,53 (duzentos e vinte mil, cento e noventa e quatro reais e 

cinquenta e três centavos) que foi imediatamente aplicado em IMA GERAL no 

mesmo banco. Salientou na ocasião que a decisão se configurou pelos índices de 

rentabilidade observados nos últimos 12 (doze) meses e a expectativa de ganhos 

com alongamento médio prazo da carteira.  O comitê analisou proferindo parecer 

favorável na demanda apresentada.  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 _________________________________ 
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Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


