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ATA DA DÉCIMA 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 

29 DE NOVEMBRO DE 2016, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 

demais membros: Silas Rosa e Paulo Augusto Minari, realizou-se a décima 

reunião ordinária do Comitê de Investimento – Ano 2016, sendo a sexta reunião da 

administração 2016/2020.  Dando início aos trabalhos o Presidente Marcio 

Francisco de Deus solicita que o membro Paulo Augusto Minari faça a leitura da 

ata da nova reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a quinta da 

administração 2016/2020, realizada no dia 25 de outubro de 2016.  A ata é colocada 

em votação.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes.  Dando 

sequencia, o Presidente Marcio Francisco de Deus apresenta o relatório de 

fechamento de exercício da consultoria financeira Crédito & Mercado. Seguidamente 

foi exposto aos presentes, os rendimentos apurados no exercício de outubro, ficando 

o mês apresentado com aumento de R$ 780.618,38 (setecentos e oitenta mil, 

seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), que representou 0,85% de ganho 

no mês a título de rendimentos. Na sequencia, foi destacado pelo presidente, que a 

baixa rentabilidade foi evidenciada por conta do processo eleitoral americano e a 

perspectiva de baixa na selic. Esclareceu ainda, que comumente qualquer alteração 

do cenário macroeconômico e ou político, reflete diretamente nas expectativas dos 

rendimentos dos fundos. Ato contínuo, o Presidente Marcio Francisco de Deus 

afirmou que mesmo com as instabilidades econômicas, foi apresentado um saldo 

positivo frente a meta, que para o período tratado ficou em 15,10% superando dos 

11,02% estabelecido. Foi demonstrada também, a representação gráfica do 

comportamento da meta que sinalizou queda para os próximos exercícios. Dando 

continuidade, foi apresentado a distribuição dos fundos, onde o Banco do Brasil 

apresentou o índice de 61,10% da carteira, com R$ 56.431.729,98 (cinquenta e seis 

milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e 

oito centavos) e o Banco Caixa Econômica Federal, ficou com R$ 35.924.848,52 

(trinta e cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e dois centavos) representado 38,90% do total aplicado. Na 

sequencia, foi exposto aos membros, a possibilidade de reduzir a diferença dos 

percentuais de aplicação entre os Bancos. Posto em votação, não se verificou 

subjeções, definindo que será necessária solicitação de análise dos fundos junto a 

Consultoria Financeira Crédito & Mercado e analises do cenário. Seguidamente foi 

exibido o calendário de reuniões do COPOM do exercício vigente bem como o 
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exercício de 2017. Ainda sobre o COMPOM, o presidente versou sobre a decisão da 

política monetária em reduzir a taxa básica de juros para 14,00% ao ano sem viés. 

Realizou-se também considerações sobre o relatório de mercado FUCUS do mês de 

novembro.  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 _________________________________ 
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