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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 

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

Investimento, sendo a décima oitava 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 vigésima primeira reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a décima sétima da administração 2016/2020, realizada no dia 

31 de outubro de 2017.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos 

presentes.  Ao iniciar a explanação, o Presidente do Comitê de investimentos do 

OLIMPIA PREV, informa aos presentes que a reunião terá como pauta principal a 

rentabilidade dos fundos referente ao mês de outubro de dois mil e dezessete e 

aprovação da Política de Investimentos para o exercício de dois mil e dezoito.  O 

Senhor Márcio Francisco de Deus, salienta que no mês em referência, o Banco do 

Brasil manteve a maior concentração dos recursos com 63% (sessenta e três por 

cento) da carteira líquida, enquanto o Banco Caixa Econômica Federal permaneceu 

com o índice de 37% (trinta e sete por cento) do total investido. Sobre o assunto, 

informou ainda, que iniciará juntamente com o Banco Caixa Econômica Federal, um 

mapeamento dos recursos com a finalidade de buscar o equilíbrio do percentual dos 

valores aplicados entre as instituições financeiras. Argumentou também, que a 

referida mudança estará subordinada a disposição de produtos que atendam a 

necessidade e as expectativas de rentabilidade dentro do planejamento, meta 

atuarial e resolução. Sobre o patrimônio líquido investido, esclareceu que no referido 

mês, foram observados  péssimos índices de rentabilidade e no comparativo com os 

meses anteriores, obteve a segunda pior performance de ganho no ano.  Na 

sequencia, informou que o patrimônio líquido o Instituto no fechamento do mês 

tratado foi de R$ 110.132.092,96 (cento e dez milhões, cento e trinta e dois mil, 

noventa e dois reais e noventa e seis centavos) com um incremento de rentabilidade 

aferida no valor de R$ 315.877,65 (trezentos e quinze mil, oitocentos e setenta e 

sete reais e sessenta e cinco centavos). Na esteira, informou que estão sendo 

avaliados os reflexos promovidos pela alteração da resolução 3.922/2010, quanto a 

questão dos enquadramentos. Aproveitou a ocasião e tranquilizou os membros do 

conselho quanto ao período para eventual ajuste, considerando que as referidas 

alterações tem prazo de 180 (cento e oitenta dias) para acerto. O presidente do 
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comitê de investimentos expôs o péssimo comportamento de ganhos com relação 

aos Fundos de Investimentos atrelados aos IMA´s, considerando que no acumulado 

foi excelente opção para ganhos. Com relação ao comportamento de rentabilidade 

dos Fundos no exercício, esclareceu que o Instituto fechou o mês acima da meta, 

pontuando em 10,70% (dez vírgula setenta por cento), enquanto a meta esperada foi 

de 7,27% (sete vírgula vinte e sete por cento). Sobre a estratégia de alocação, 

considerou que não será aumentada a exposição a títulos de longo ou longuíssimo 

prazo, por conta das incertezas no cenário político e econômico do País. Ainda na 

condução dos trabalhos, foram abertas as discussões para o delineamento das 

ações da Política de Investimentos para o exercício de dois mil e dezoito. Sobre a 

matéria, o Presidente do Comitê de Investimentos, inicia suas considerações 

salientando a importância do referido instrumento para as movimentações 

financeiras do OLIMPIAPREV. Por seguinte, esclarece que a política tem como 

diretriz básica a remuneração dos fundos através dos investimentos buscando 

atingir a meta atuarial. Na esteira, os membros teceram comentários sobre o 

comportamento político e econômico e as expectativas do cenário nacional e 

internacional. Dando prosseguimento, são realizadas as projeções de limite inferior, 

estratégia alvo e limite superior da Renda Fixa e Renda Variável, utilizando-se dos 

parâmetros estabelecidos pelos artigos e alíneas da Resolução 3.922/2010. Com a 

finalidade de não submeter a carteira de investimentos ao aumento de exposição de 

risco, o comitê definiu a fixação da meta em 6% (seis por cento) somado a inflação 

de IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo). Na continuidade, foram 

discutidos o segmento de renda fixa, segmento de renda variável, investimentos 

estruturados, enquadramentos, vedações, meta atuarial, estrutura de gestão dos 

ativos, gestão própria, órgãos de execução, controle de risco, controle de risco de 

mercado, controle de risco de crédito, controle de risco de liquidez, política de 

transparência, critérios para credenciamento, processo de seleção e avaliação de 

gestores, precificação de ativos, metodologia, critérios de precificação, títulos 

públicos federais, fundos de investimento, títulos privados, poupanças, fontes 

primárias de informações, controles internos e findou as tratativas com as 

disposições gerais da política. Sem mais para constar, a política de investimentos de 

dois mil e dezoito, foi colocada em discussão junto ao comitê, que por seguinte não 

foram verificadas impugnações sendo aprovada na presente ocasião. Na sequencia, 

o Presidente do Comitê de Investimento Marcio Francisco de Deus solicita a 

interrupção dos trabalhos por 10 minutos, para a elaboração e impressão da Ata da 

presente reunião.  Passado o tempo necessário, o membro Silas Rosa procede a 

leitura da Ata da presente reunião que, após lida é colocada em discussão.  Não 

havendo impugnações, a ata é colocada em votação, sendo aprovada pelos 

presentes.  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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