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 ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA 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 AGOSTO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte dias do mês de agosto 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 efetivo Fabricio 

Henrique Raimondo realizou-se a quadragésima terceira reunião ordinária do 

Comitê de Investimento, sendo a trigésima oitava reunião da administração 

2016/2020. Ao iniciar as exposições, o Presidente do Comitê de investimento 

justificou a ausência do membro efetivo Silas Rosa, que por motivos particulares 

não pode comparecer à reunião. Ato contínuo, o Senhor Márcio Francisco de Deus 

ao iniciar as exposições dos trabalhos, o Presidente do Comitê de Investimentos 

entregou ao membro presente o relatório elaborado juntamente com a empresa de 

Consultoria Financeira Crédito & Mercado, referente ao mês de junho e por seguinte 

a planilha de saldos atualizados do mês de julho. Na condução dos trabalhos, o 

senhor Márcio Francisco de Deus informa que o patrimônio líquido de 

investimentos no mês de junho foi de R$ 139.503.932,52 (cento e trinta e nove 

milhões, quinhentos e três mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos). Na renda fixa, o Presidente do Comitê destacou o comportamento 

positivo dos fundos atrelados aos IMA´s, esclareceu ainda que os fundos CAIXA 

ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP e CAIXA RV 30 MULTMERCADO 

LP, embora tenham apresentado resultado positivo, a baixa rentabilidade traduziu as 

expectativas de solução em torno ao andamento da votação da reforma e guerra 

comercial no cenário internacional. Ainda sobre o tema rentabilidade, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus, informou que o desempenho de 0,91% (noventa e um 

centésimos por cento) representou um acréscimo de R$ 1.261.243,09 (um milhão, 

duzentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e nove centavos) ao 

patrimônio líquido de investimentos do Instituto. Com relação a meta atuarial, 

celebrou o percentual de 8,44% (oito inteiros e quarenta e quatro centésimos por 
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cento) quando a meta para o período foi de 5,94% (cinco inteiros e noventa e quatro 

centésimos por cento). O comitê analisou o cenário positivo e salientou a elevação 

da inflação frente as expectativas de ganhos para o mês vindouro. O Comitê 

verificou também, os enquadramentos e apurou que embora os fundos atendiam os 

preceitos da resolução 3.922, houve o desenquadramento quando atendimento a 

Política de Investimentos elaborada para o exercício de 2019. O Presidente 

esclareceu nesse contexto, que o gestor do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, aumentou a exposição em IMAS, considerando 

que nessa estratégia o mesmo avaliou maiores possibilidades de ganhos e 

fundamentalmente foi obrigado a mudar a alocação do ativo para o ARTIGO 7º, 

Inciso I, Alínea B. O presidente juntamente com o comitê, deverá avaliar a questão a 

fim de promover os ajustes necessários para atendimento a Resolução e Política de 

Investimentos, alinhado com a segurança da carteira e perspectivas de rentabilidade 

atrelada a meta atuarial. O membro do comitê avaliou a distribuição dos fundos, de 

modo que 51,41% (cinquenta e um inteiros e quarenta e um centésimos por cento) 

estão alocados no banco Caixa Econômica Federal, com um patrimônio de R$ 

71.713.163,56 (setenta e um milhões, setecentos e treze mil, cento e sessenta  e 

três reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 67.790.768,96 (sessenta e sete milhões, 

setecentos e noventa mil, setecentos sessenta e oitenta reais e noventa e seis 

centavos) sob gestão do Banco do Brasil, com um percentual de 48,59% (quarenta e  

oito inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento). Em relação aos 

subsegmentos, foi apurado o enquadramento de todos os fundos conforme 

regimentos da instrução. O Presidente do Comitê apresentou para avaliação do 

membro presente, analises sobre os 19 (dezenove) fundos de investimentos 

componentes da carteira e proferiu os seguintes argumentos: o fundo BB 

ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, tem apresentado 

desempenho positivo de modo que nos períodos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) 

meses obteve ganhos acima da meta atuarial. O fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, no período de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses apresenta 

comportamento negativo frente a meta, o Presidente destacou que a participação da 

carteira no respectivo fundo, fica atrelada ao pagamento de folha e despesas 

administrativas. O fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 
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PREVIDENCIÁRIO, apresenta um comportamento equilibrado nos cenários de 12 

(doze) e 24 (vinte e quatro) meses, em linha com a meta atuarial. O fundo BB IMA 

GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, nos 

períodos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses tem apresentado estratégia com 

ganhos acima da meta. O fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, tem obtido resultados com o dobro de rentabilidade esperado 

frente a meta atuarial. Nesse contexto, o Presidente avaliou que o fundo apresenta 

altíssima volatilidade, e considerando o baixo percentual de exposição em fundos de 

renda variável, é um componente importante na obtenção de rendimentos frente a 

meta atuarial nos períodos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro meses). O fundo BB 

IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, apresentou resultados acima da meta 

nos períodos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro meses). O fundo BB IRFM-1 

TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, nos períodos 

analisados, apresentou rentabilidade abaixo da meta, mas o comitê avaliou como 

positivo o desempenho do fundo em períodos que apresentaram indefinições 

políticas e econômicas. Na mesma condição, foi tratado o fundo BB PERFIL RENDA 

FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO com resultados abaixo da meta nos 

períodos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses. O fundo BB TÍTULOS 

PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, de acordo com a análise, 

apresentou uma rentabilidade em linha com as expectativas de ganhos, embora 

abaixo da meta, configura-se como um elemento de suporte em cenários de 

indefinições. Nas considerações do fundo CAIXA 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA, o comitê verificou que atualmente o produto do segmento de renda 

fixa, não tem apresentado resultados atrelados a sua proposta, de modo que possui 

prazo de carência, impedindo resgates fora do período convencionado. O fundo 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA FI RENDA FIXA, vem entregando 

resultados acima da meta atuarial, bem como ao do seu próprio benchmark, 

apresenta resultados positivos na avaliação de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) 

meses. O fundo CAIXA BRASIL IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 

está apresentando uma estratégia alinhada com as expectativas de rentabilidade da 

meta. O fundo CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

LP, demonstra comportamento acima da meta nos períodos de 12 (doze) e 24 (vinte 
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e quatro meses). O fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 

FIXA LP, tem superado a meta atuarial nos períodos avaliados com síntese a 

proposta da política de investimento. O fundo CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA, nos períodos avaliados não superam a meta, mas, tem 

demonstrado sua relevância não proteção a carteira nos momentos em que se 

elevam a volatilidade dos fundos atrelados aos IMA´s. o fundo CAIXA BRASIL 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, apresenta resultado inferior à meta 

atuarial, o comitê definiu que deverá ser um produto da carteira que a ser apreciado 

com maior ênfase, a fim de migrar para outro produto com um benchmark com 

proposta mais arrojada. O fundo CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA 

REFERENCIADO IMA-B LP, apesar da sua considerável volatilidade, tem ofertado 

excelentes prêmios por conta das rentabilidades apresentadas nos períodos de 12 

(doze) e 24 (vinte e quatro) meses. Nas análises finais, foram verificados os fundos 

de renda variável, CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP E CAIXA ALOCAÇÃO 

MACRO FIC MULTMERCADO LP, sendo os primeiros no segmento no Instituto e 

vem apresentado bons desempenhos. O Comitê considera que o produto, 

apresentará resultados positivos em análises de maiores períodos. O Presidente de 

Comitê de Investimento, ponderou que nesse segmento é necessário alongar os 

períodos estudados, avaliando que a volatilidade dos fundos está atrelada 

diretamente a fatores políticos e econômicos, bem como a estratégia definida pelos 

gestores. Sobre os principais movimentos no mês, o Comitê de investimentos 

referendou o resgate em CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

com posterior aplicação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em CAIXA 

ALOCAÇÃO MACRO FIX MULTMERCADO LP e aplicação no mesmo valor em 

CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP. Resgate em BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) com a finalidade de propor alinhamento quanto a resolução e 

posterior aplicação em BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO. Aplicação no mesmo fundo, 

no importe de R$ 1.207.199,80 (um milhão, duzentos e sete mil, cento e noventa e 

nove reais e oitenta centavos) referente ao repasse mensal realizado pela Prefeitura, 

aplicação em BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no 
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importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), resgate na mesma importância em 

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOS, com a finalidade de realizar a 

alocação anteriormente mencionada e resgate de R$ 1.179.652,71 (um milhão, 

cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um 

centavos) em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, para pagamento de 

folha referente ao mês de junho. O Presidente do Comitê de investimento 

apresentou ao membro presente, o relatório de auditoria do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e demonstrou o apontamento da Egrégia Corte de Contas 

versando sobre o Instituto não ter obtido o resultado atuarial. O Presidente do 

Comitê de Investimento, aclarou que a empresa de consultoria financeira Crédito e 

Mercado já havia elaborado justificativa considerando as dificuldades no cenário 

econômico e político para aquele ano. O Senhor Márcio Francisco de Deus, 

considerou pertinente a avaliação do auditor e classificou positivo o desempenho da 

carteira no ano de 2018, relatando que em diversos Institutos os mesmos 

apresentaram resultados negativos. 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.-.-.-.- 

 

Márcio Francisco de Deus _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


