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 ATA DA TRIGÉSIMA 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 19 DE MARÇO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezenove, às quinze horas, sob a Presidência do Senhor Márcio 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 efetivos Fabrício Henrique Raimondo e Silas Rosa, realizou-se a 

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

terceira reunião da administração 2016/2020. Ao iniciar as exposições, Presidente 

do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA – PREV, realizou a leitura da portaria nº 

662, de 28 de fevereiro de 2019 que dispõe sobre a alteração da constituição do 

Comitê de Investimento, onde fica resolvido e mantido a presidência do Senhor 

Márcio Francisco de Deus e como membros efetivos os senhores Fabrício 

Henrique Raimondo e Silas Rosa. O Presidente do Comitê de Investimentos do 

OLIMPIA – PREV, informou também que os membros suplentes serão a senhora 

Liamar Aparecida Veroneze Correa e Victor Artur Lopes Torres. Continuando os 

trabalhos, disponibilizou aos membros presentes a planilha de saldos atualizados, 

bem como o relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado. Na sequência, o Presidente do Comitê 

informa que no encerramento do exercício de fevereiro, o patrimônio líquido apurado 

foi de R$ 131.082.808,93 (cento e trinta e um milhões, oitenta e dois mil, oitocentos 

e oito reais e noventa e três centavos). Por seguinte, o comitê verificou que o índice 

de rentabilidade do mês ora referenciado foi de 0,48% (quarenta e oito centésimos 

por cento) que promoveu um acréscimo ao patrimônio de R$ 620.803,56 (seiscentos 

e vinte mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos). O comitê destacou 

que para o mês, o Instituto não atingiu a meta atuarial, mas considerando o 

acumulado no exercício, o índice esperado foi de 1,73% (um inteiro e setenta e três 

centésimos por cento) e os Fundos apresentaram um índice de 2,38% (dois inteiros 

e trinta e oito centésimos por cento). Na sequência, foram analisados os 
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enquadramentos diante da política de investimentos e resolução 3.922. Na esteira, o 

Comitê apurou o equilíbrio quanto a distribuição do patrimônio, considerando que o 

Banco do Brasil concentrou 50,06% (cinquenta inteiros e seis décimos por cento) da 

carteira de aplicações e o Banco Caixa Econômica Federal concentrou 49,94% 

(quarenta e nove inteiros e noventa e quatro centésimos por cento). Com a palavra, 

o senhor Márcio Francisco de Deus, esclarece que as ações do Comitê de 

Investimentos estão pautadas na proteção do patrimônio, associado à busca 

permanente da meta atuarial. Em complemento, os membros discutiram que o 

comportamento da Taxa Selic nos últimos 02 (dois) anos, tem provocado certo 

desarranjo quanto perseguir e superar a meta atuarial. Com elevada preocupação 

quanto ao tema, o senhor Márcio Francisco de Deus destacou a reunião realizada 

com o membro do comitê Fabrício Henrique Raimondo, juntamente com o senhor 

Fabio Pedro da Silva, da superintendência Comercial de Poder Público do Banco 

Itaú, que na ocasião apresentou uma leitura sobre o cenário político e econômico do 

país, bem como sugeriu um posicionamento mais agressivo quanto a busca de 

resultados frente a meta atuarial. Na reunião, foram demonstrados alguns produtos 

do portfólio especifico para RPPS. O Presidente do Comitê de Investimentos 

informou ainda, que realizou uma reunião com os membros da Diretoria Executiva 

do Olímpia - PREV, juntamente com o Gerente Regional da área de governos do 

Banco Caixa Econômica Federal. Relatou o senhor Márcio Francisco de Deus, que 

o senhor Fabio Augusto Peres, apresentou o posicionamento dos Gestores dos 

Fundos diante as dificuldades apresentadas pelo governo na agenda das reformas. 

Na continuidade, o Presidente do Comitê de Investimentos informou que na reunião, 

o senhor Fábio Augusto Peres apresentou os Fundos CAIXA RV 30 FI 

MULTIMERCADO LP e CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP. O 

Presidente do Comitê informou que após a reunião, solicitou junto a empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado uma análise fundos sugeridos, bem como 

outros fundos que já compõem a carteira. Ainda com a palavra, o Presidente do 

Comitê informou que em resposta a solicitação, a Crédito & Mercado sugeriu não 

aumentar a exposição em CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 

FIXA LP, sobre CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, argumentou que diante 

análise é sugerido o aporte no fundo. Em relação ao fundo CAIXA ALOCAÇÃO 
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MACRO FIC MULTMERCADO LP, também apresentou recomendação favorável 

para aplicação no segmento. Foi solicitado também, analise do fundo IDKA IPCA 2 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, que de acordo com posicionamento da 

consultoria, está de encontro com a diversificação da carteira de investimentos. 

Após a avaliação das analises, o Comitê de Investimentos decidiu realizar um 

resgate no importe de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) em 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, com a proposta de alocar 

R$ 3.500.0000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) no Fundo  IDKA IPCA 2 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, realizar aplicação em CAIXA RV 30 FI 

MULTIMERCADO LP no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e aplicação no 

mesmo valor em CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP. O 

movimento foi aprovado por unanimidade junto ao Comitê de Investimentos e a 

decisão foi encaminhada ao conselho administrativo para análise e aprovação. 

Ainda sobre os principais movimentos de aplicações e resgate o comitê verificou 

resgate em  BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no importe de R$ 

122.924,57 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e 

sete centavos) vinculados a pagamento de consignados, resgate no mesmo fundo 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para transferência entre contas de 

mesma titularidade, aplicação em CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 

FIXA LP, no valor de R$ 1.054.773,42 (um milhão, cinquenta e quatro mil, 

setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) referente ao crédito de 

repasse realizado pela Prefeitura, aplicação no mesmo fundo no valor de R$ 

235.187,60 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta 

centavos) vinculados a pagamento de cupons, aplicação em BB FLUXO RENDA 

FIXA no valor de R$ 454.063,84 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil,  sessenta e 

três reais e oitenta e quatro centavos) vinculado ao crédito realizado pela Prefeitura 

com a finalidade de pagamento dos aposentados e pensionista, resgate no valor de 

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) no mesmo fundo, para compor saldo em conta 

de folha de pagamento e resgate para execução da folha do mês de fevereiro no 

valor de R$ 1.088.993,91 (um milhão, oitenta e oito mil, novecentos e noventa e três 

reais e noventa e um centavos e por fim aplicação no valor de R$ 44.680,79 

(quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) 
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provenientes de repasse realizado através da Daemo Ambiental. 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 _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 

 


