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 ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 membro suplente Victor Artur 

Lopes Torres, realizou-se a trigésima nona reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a trigésima quarta reunião da administração 2016/2020. Ao 

iniciar as exposições o Senhor Márcio Francisco de Deus informa sobre a ausência 

justificada dos membros os senhores Fabricio Henrique Raimondo e Silas Rosa. 

Na continuidade, realizou a entrega do relatório de investimentos do mês de março e 

primeiro trimestre de 2019, elaborado juntamente com a empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado, por seguinte deixou a disposição a planilha de saldos 

atualizados. Na sequência informou que no fechamento do mês tratado o saldo 

líquido de investimentos foi de R$ 131.997.372,47 (cento e trinta e um milhões, 

novecentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos). Na continuidade, informou que o OLÍMPIA – PREV obteve uma 

remuneração sobre o capital investido de R$ 663.756,93 (seiscentos e sessenta e 

três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) que 

representou um aumento de 0,53% (cinquenta e três centésimos por cento) de modo 

que o resultado das aplicações ficaram abaixo da meta, quando o esperado foi de 

2,95% (dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) e o OLIMPIA – PREV 

rentabilizou 2,89% (dois inteiros e oitenta e nove centésimos por cento). Na 

condução dos trabalhos, o Comitê analisou os enquadramentos das aplicações, que 

para o mês tratado apresentou conformidade com a resolução 3.922 e política de 

investimentos 2019. Na distribuição dos fundos, apurou-se que 49,85% (quarenta e 

nove inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) dos recursos estão aplicados 

junto ao Banco Caixa Econômica Federal e 50,15% (cinquenta inteiros e quinze 

centésimos por cento) concentrados no Banco do Brasil. Conforme discutido e 
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aprovado na reunião anterior, o Comitê avaliou a rentabilidade dos novos fundos de 

investimentos, o primeiro CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP, 

que para o mês apresentou uma rentabilidade acima do CDI, pontuando em 0,48% 

(quarenta e oito centésimos por cento) de ganho e o fundo CAIXA RV 30 

MULTIMERCADO LP rentabilizou abaixo do CDI, com valorização em 0,23% (vinte e 

três centésimos por cento) das cotas. O presidente considerou que ao ampliar o 

horizonte de avalição dos 02 (dois) é possível constatar resultados acima da meta 

atuarial, resultado que está alinhado com as expectativas do OLIMPIA-PREV. Ainda 

na condução dos trabalhos, o Senhor Márcio Francisco de Deus referendou 

juntamente com o comitê os principais movimentos que geraram as Apr´s, sendo 

Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 

108.645,25 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos) que teve a finalidade de realizar pagamento de consignados, aplicação 

em mesmo fundo no importe de R$ 1.028.928,04 (um milhão, vinte e oito mil, 

novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos) vinculado a repasse mensal 

realizado pela Prefeitura, movimento de resgate no valor de R$ 3.700.000,00 (três 

mil e setecentos mil reais) em CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

LP, com a finalidade de aplicação no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 

CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP, aplicação no mesmo valor em CAIXA 

ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP e investimento no fundo CAIXA 

BRASIL IDKA IPCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, Presidente do 

Comitê de investimentos esclareceu que os movimentos já haviam recebido apreço 

e aprovação pelo comitê e demais conselhos na reunião anterior. Na esteira, 

mencionou o movimento de aplicação em BB FLUXO RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 456.606,99 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

seiscentos e seis reais e noventa e nove centavos) vinculado ao pagamento da 

Prefeitura aos aposentados e pensionistas que são geridos pelo OLIMPIA - PREV. 

Os movimentos de aplicações e resgates do mês de março foram aprovados pelo 

Comitê de Investimentos. 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
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Márcio Francisco de Deus _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 

Victor Artur Lopes Torres (suplente) _________________________________ 

 


