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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e cinco de julho do ano de dois mil e dezessete, 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: Paulo 

Augusto Minari e Silas Rosa, realizou-se a décima oitava reunião ordinária do 

Comitê de Investimento, sendo a décima quarta 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 décima sétima 

reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a décima terceira da 

administração 2016/2020, realizada no dia 27 de junho de 2017.  A ata é colocada 

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

sequencia, o presidente iniciou a apresentação utilizando-se do Datashow e 

demonstrou o quadro com a composição total dos fundos até o fechamento do mês 

de junho.  Ainda na ocasião informou aos presentes, que não foram identificados 

fundos desenquadrados da resolução 3.922/2010.  Por seguinte, esclareceu que a 

rentabilidade para o período foi de R$ 667.219,65 (seiscentos e sessenta e sete mil, 

duzentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), que representou um 

acréscimo de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) sobre o patrimônio do 

OLIMPIA-PREV.  O presidente argumentou também, que o mês tratado foi um 

período de recuperação, considerando o histórico ruim de rentabilidade iniciado no 

mês de abril.  Relatou ainda, que mesmo no período de instabilidade, a evolução 

patrimonial continua frente à meta.  Discorreu também, que no período a meta 

esperada foi de 4,11% (quatro vírgula onze por cento) e OLIMPIA-PREV atingiu o 

índice de 5,90% (cinco vírgula noventa por cento).  Sobre a distribuição dos fundos, 

o presidente afirmou que não houve alteração de banco, de modo que o Banco do 

Brasil concentrou 62,65% (sessenta e dois vírgula sessenta e cinco por cento) da 

carteira enquanto o Banco Caixa Econômica Federal 37,35% (trinta e sete vírgula 

trinta e cinco por cento).  Na sequência, considerou que não houve mudanças na 

estratégia de investimentos.  Ainda sobre o assunto informou sobre a alteração de 

fundos no Banco do Brasil.  Esclareceu que foi realizado uma transferência do 

Fundo BB Fluxo Fic Renda Fixa Previdenciário para o Fundo BB Perfil Fic Renda 

Fixa Previdência. Sobre a ação, o presidente destacou que no conturbado cenário 

político e econômico, os argumentos de alicerçaram a decisão inicialmente, foi a 

taxa de administração, considerando que no primeiro é cobrado a taxa de 1,00% 

(um vírgula zero por cento) e no Fundo Perfil, a incidência da taxa é de 0,20% (zero 
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vírgula vinte por cento).  Na sequência o Presidente argumentou, que fatores como 

rentabilidade do ano e a diferença ínfima de volatilidade não submetem o Instituto ao 

aumento de exposição de risco.  Destacou que a ação não descarta a necessidade 

de alteração de estratégia em virtude da proximidade do limite das aplicações 

atreladas ao CDI.  Na esteira, forneceu aos membros, uma cópia da planilha com 

saldo atualizado dos fundos, e disponibilizou para consulta o relatório da empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado.  Ainda na condução dos trabalhos, o 

presidente informou que no mês de junho foram solicitadas 07 (sete) análises de 

fundos à empresa de consultoria financeira, salientou que ação tem o propósito de 

angariar informações para futuras alterações de carteira.  O conselheiro Silas Rosa, 

informou que naquela ocasião, ocorria a reunião do Copom com ampla possibilidade 

de uma nova redução na taxa Selic.  O membro Paulo Agusto Minari declara aos 

participantes que o Instituto realiza a aquisição de fundos já constituídos de bancos 

oficiais.  O presidente retoma os trabalhos e finaliza informado que o Certificado de 

Regularidade Previdenciária foi atualizado com validade até 02 de janeiro de 2018.  

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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