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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 Deuma Ferreira de Paula Sponquiado, realizou-se a 

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

quarta 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 sétima reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a vigésima terceira da administração 2016/2020, realizada no 

dia 24 de abril de 2018.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos 

presentes.  Dando sequência o Presidente do Comitê inicia sua exposição 

informando que a reunião tratará das movimentações referente ao mês de abril.  Na 

sequência entrega aos presentes a planilha de investimentos atualizada, juntamente 

com o relatório da empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado.  Segue 

informando que no encerramento do mês tratado o patrimônio líquido financeiro do 

OLIMPIA PREV foi de R$ 117.746.547,92 (cento e dezessete milhões, setecentos e 

quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).  

Na continuidade argumenta que no mês de abril a desconfiança dos investidores, 

repercutiu negativamente no comportamento da rentabilidade e produziu um 

acréscimo de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento), representando um 

incremento no patrimônio de R$ 399.924,66 (trezentos e noventa e nove mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).  Na esteira, esclarece 

que a rentabilidade acumulada foi de 3,29% (três vírgula vinte e nove por cento) e a 

meta esperada foi de 2,85% (dois vírgula oitenta e cinco por cento).  Ainda sobre a 

rentabilidade, o comitê de investimento verificou que os fundos atrelados aos IMA´s 

aferiram rentabilidade negativa.  Os membros presentes analisaram a consonância 

dos enquadramentos junto a resolução n.º 3.922 salientando a manobra de ajuste já 

ocorrida no mês anterior quanto ao enquadramento dos fundos vinculados ao artigo 

7º, inciso IV, alínea “a”.  Quanto a distribuição dos fundos, o comitê verificou que o 

Banco do Brasil concentrou 55,99% (cinquenta e cinco vírgula noventa e nove por 

cento) do patrimônio e o Banco Caixa Econômica Federal a importância de 44,01% 

(quarenta e quatro virgula um por cento).  Os movimentos de aplicações e resgates 

foram referendados pelo comitê, sendo o repasse da Prefeitura no valor de                

R$ 1.037.448,09 (um milhão, trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 
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nove centavos) foi aplicado em CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP, o resgate do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 

com a finalidade de realizar pagamento de folha e encargos e R$ 495.772,28 

(quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e oito 

centavos), aplicados em CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP.  Na ocasião o comitê discutiu sobre a rentabilidade negativa 

observada na presente data.  Os membros discutiram que a desconfiança dos 

investimentos, aliados a baixa inflação e a continuidade inesperada da manutenção 

da taxa Selic em 6,5% (seis vírgula cinco por cento) causou um desarranjo no 

cenário financeiro.  Com a finalidade de subsidiar um posicionamento mais apurado 

do ambiente econômico, o Presidente do comitê de investimentos solicitou a 

presença do Gerente Regional da Caixa Econômica Federal Fabio Augusto Peres, 

no dia 23 de maio próximo futuro, ocasião em que aproveitou para convocar 

extraordinariamente o comitê de investimentos do OLIMPIA PREV.  Seguindo com 

os trabalhos informa que o Banco Bradesco iniciou o processo de credenciamento 

junto ao OLIMPIA PREV e que o referido processo será validado pelo comitê quando 

finalizado.  Seguindo as tratativas entregou aos membros efetivos do comitê, 

apostila de conteúdo preparatório para certificação CPA-20.  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 _________________________________ 

 


