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 ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA 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 OUTUBRO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 Liamar Veroneze Correa e Silas Rosa realizou-se a 

quadragésima quinta reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a 

quadragésima reunião da administração 2016/2020. Ao iniciar as exposições, o 

Senhor Márcio Francisco de Deus informa aos presentes, que a reunião tratará 

sobre as movimentações do mês de setembro e o encerramento do terceiro 

trimestre do presente exercício. Na continuidade, o Presidente do Comitê de 

Investimentos disponibiliza aos presentes, o relatório elaborado juntamente com a 

empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado e a planilha com os saldos 

atualizados dos Fundos de Investimentos. O Senhor Márcio Francisco de Deus, 

informou que no encerramento do exercício de setembro, o capital líquido aplicado 

do OLIMPIA PREV, foi de R$ 142.081.463,59 (cento e quarenta e dois milhões, 

oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos). 

Ainda com a palavra, informou que a rentabilidade em renda fixa no período foi de 

R$ 2.017.879,21 (dois milhões, dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais e 

vinte um centavo), perfazendo um acréscimo de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete 

centésimos por cento) salientou ainda, que na renda variável houve um ganho de R$ 

47.172,85 (quarenta e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos), representando um percentual de 0,62% (sessenta e dois centésimos por 

cento). Ainda no tema, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, 

destacou o comportamento positivo da carteira frente a meta atuarial, de modo que a 

carteira apresentou um desempenho de 10,17% (dez inteiros e dezessete 

centésimos por cento) e a meta esperada foi de 7,07% (sete inteiros e sete décimos 

por cento). Sobre a distribuição dos recursos em sub-segmentos foi avaliado o total 
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cumprimento em relação a resolução. Quanto a alocação, com os ajustes 

promovidos conforme decisão da reunião anterior, o Presidente informou na ocasião, 

que a importância de R$ 101.023,08 (cento e um mil, vinte e três reais e oito 

centavos) ainda se encontrava passível de enquadramento para o mês de setembro, 

esclareceu na sequência que para o mês de outubro, o percentual já se encontrava 

em linha com o exigido pela Política de Investimentos. Em relação a gestão e 

distribuição dos recursos, o Comitê verificou que 51,31% (cinquenta e um inteiros e 

trinta e um centésimos por cento) do patrimônio está alocado no Banco Caixa 

Econômica Federal e 48,69% (quarenta e oito inteiros e sessenta e nove centésimos 

por cento) sob gestão do Banco do Brasil. O Senhor Márcio Francisco de Deus na 

sequência dos trabalhos, abriu discussão sobre a rentabilidade do FUNDO BANCO 

DO BRASIL PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, 

afirmando que para o exercício, apresenta uma rentabilidade positiva de 4,54% 

(quatro inteiros e cinquenta e quatro centavos) e quando comparado com a meta 

atuarial, tem apresentado dificuldade de alinhamento com o percentual da 

expectativa de ganho. O Comitê desdobrou estudos sobre o comportamento do 

Fundo e apurou que a aplicação inicial foi em 2014, e que o mesmo apresentou 

retorno acima da meta somente nos exercícios de 2016 e 2017. O presidente 

destacou que o fundo tem como característica principal prazo de vencimento, essa 

característica tornou-se fundamentalmente importante para a proteção da carteira 

em momentos de instabilidade política e econômica do país. O Comitê destacou 

ainda, que com as expectativas positivas na agenda das reformas, o aumento de 

exposição em renda variável pode ofertar excelentes prêmios para o longo prazo. 

Nesse contexto, o Comitê analisou o FUNDO DE INVESTIMENTOS BB AÇÕES 

VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO. No estudo, o Comitê verificou a Lâmina de 

Informações Essenciais, o Demonstrativo de Desempenho referente ao exercício de 

2018, as classificações de riscos, o formulário de informações complementares e o 

Regulamento com a vigência da data de 18 de junho de 2019. Realizadas as 

análises, os membros do Comitê verificaram também, o posicionamento favorável da 

empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, destacando o desempenho e 

o alinhamento das taxas administrativas praticadas, bem como a obediência a 

Política de Investimentos e enquadramento ao Artigo 8º, Inciso II Alínea A. Diante as 
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exposições e estudos apresentados, o Comitê de Investimentos decidiu por 

unanimidade a aplicação no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 

renda variável BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO, a decisão 

seguiu para discussão e aprovação dos demais Conselhos.  Na esteira, o Presidente 

do Comitê de Investimentos também apresentou a avalição do FUNDO BB IRF-M1 

TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. O Senhor Márcio 

Francisco de Deus, esclareceu que o presente fundo tem como característica o 

vencimento de curto prazo e que também foi uma ferramenta de proteção em 

períodos com maiores volatilidades. Seu comportamento ficou à frente da meta 

atuarial nos exercícios de 2016 e 2017. O produto foi comparado ao FUNDO DE 

RENDA FIXA BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOS, que 

desde 2016 está apresentando resultados alinhados com a meta atuarial do 

OLIMPIA PREV. O Presidente destacou, que considerando a capacidade e 

autonomia que o gestor do Fundo possui em alocar suas posições de acordo com a 

leitura atual dos cenários, o Fundo demonstra grande flexibilidade para proteção e 

busca de prêmios. O Comitê considerou importante o resgate no FUNDO BB IRF-M1 

TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA para exposição junto ao FUNDO BB 

ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOS no valor de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Abertas as discussões, o Comitê se 

manifestou favorável, com o encaminhamento da decisão aos demais Conselhos. 

Foi avaliado também, que a alocação não interfere na estratégia bem como o 

enquadramento no Artigo 7º, Inciso I, Alínea B, considerando que os dois fundos 

estão no mesmo artigo. Por seguinte, o Comitê de Investimentos avaliou o índice de 

rentabilidade dos fundos CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP e CAIXA 

ALOCAÇAO MACRO FIC MULTMERCADO LP. Os membros presentes avaliaram 

como positivo, considerando que o primeiro tem apresentado uma rentabilidade 

alinhada com a meta atuarial e o segundo tem obtido performance acima da meta 

atuarial. Sobre os principais movimentos dos Fundos, o Presidente do Comitê de 

Investimentos informou sobre a aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.015.136,67 (um milhão, quinze mil, cento e 

trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) vinculado a APR 215/2019, 

movimento de resgate vinculado a APR 223/2019 no importe de R$ 5.000.000,00 
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(cinco milhões de reais) para posterior aplicação no valor de R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) em CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP, através 

da APR 219/2019 e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em CAIXA RV 30 FI 

MULTMERCADO LP, através da APR 222/2019. O Presidente considerou que os 

respectivos movimentos já haviam recebido avalição e aprovação na reunião 

anterior. Ainda com a palavra o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou 

através da APR 224/2019 o movimento de aplicação em  BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 493.587,05 (quatrocentos e noventa e três 

mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos) já destinados para 

pagamentos de aposentados e pensionistas da Prefeitura, resgate através da APR 

226/2019 no valor de R$ 1.195.753,69 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, 

setecentos e cinquenta e três centavos e sessenta e nove centavos) para execução 

da folha de pagamento e resgate por meio da APR 228/2019 no valor de R$ 

101.518,89 (cento e um mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e nove) em BB 

FLUXO RENDA RIXA PREVIDENCIÁRIO com a finalidade de pagamentos dos 

consignados. Realizado as exposições dos movimentos, os mesmos foram 

referendados e aprovados pelo Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV.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 _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 

 

 


