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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS 

RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV – ANO 2016, REALIZADA NO DIA 

27 DE SETEMBRO DE 2016, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezesseis, 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 

membro Silas Rosa, realizou-se a oitava reunião ordinária do Comitê de 

Investimento – Ano 2016, sendo a quarta reunião da administração 2016/2020.  

Dando início aos trabalhos o Presidente Marcio Francisco de Deus solicita que o 

membro Silas Rosa faça a leitura da ata da sétima reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a terceira da administração 2016/2020, realizada no dia 29 de 

agosto de 2016.  A ata é colocada em votação.  Não havendo impugnações a ata é 

aprovada pelos presentes.  Dando sequencia, foi entregue aos participantes a 

planilha das aplicações demonstrando a rentabilidade do dia, bem como a planilha 

dos investimentos do mês de agosto.  Ato contínuo, foi demonstrado também o 

gráfico equiparando o índice de rentabilidade no ano em relação a meta atuarial que, 

na ocasião verificou-se que até no mês de agosto a rentabilidade dos investimentos 

atingiram 12,62% (doze virgula sessenta e dois por cento), superando a meta, que 

ficou estabelecida em 9,60% (nove virgula sessenta por cento).  A seguir, o 

Presidente do Comitê informa que os fundos no mês de agosto foram distribuídos da 

seguinte forma: 62,10% (sessenta e dois virgula dez por cento) junto ao Banco do 

Brasil e 37,90% (trinta e sete virgula noventa por cento) no Banco Caixa Econômica 

Federal.  Ainda com a palavra, o Presidente do Comitê explanou que no mês em 

referência, o Fundo de Investimento vinculado ao BB PERFIL RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, desenquadrou no fechamento do que preconiza a Resolução n.º 

3.922/2010, salientando que o enquadramento se recompõe imediatamente com no 

início do exercício vindouro.  Prosseguindo, foi apresentado a solicitação de análise 

junto a Empresa de Consultoria Financeira Crédito e Mercado de 05 (cinco) fundos, 

sendo estes: BB TITULOS PÚBLICOS XII RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, BB 
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IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, BBIRF-M 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, BB IMA-5 FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP E CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.  

Em sequencia, foi apresentada a plataforma web da Crédito e Mercado aos 

membros do Comitê e, disponibilizando também, um usuário com login e senha aos 

mesmos, para que tenham condições de acessar diariamente e aferir o 

comportamento das aplicações.  Com a palavra, o Senhor Marcio Francisco de 

Deus, Presidente do Comitê, salienta que o Diretor Presidente e Diretor Financeiro 

do OLÍMPIA PREV ficam a disposição para eventuais esclarecimentos e/ou suporte 

na navegação do sistema.  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 _________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


