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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 terceira reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a décima nona reunião da administração 2016/2020.  Dando 

início aos trabalhos o Presidente Marcio Francisco de Deus iniciar sua explanação, 

esclarecendo que a reunião tratará das movimentações financeiras ocorridas no 

exercício de novembro de 2017. Prosseguindo, informa que não foram realizadas 

alterações nas distribuições dos fundos com relação aos Bancos e ou estratégias.  

Argumentou que o Banco do Brasil concentrou 63,14% (sessenta e três vírgula 

quatorze por cento) da carteira enquanto o Banco Caixa Econômica permaneceu 

com índice de 36,86% (trinta e seis vírgula oitenta e seis por cento). Sobre o 

fechamento do mês, informou que o OLIMPIA PREV apresentou um patrimônio 

líquido no valor de R$ 110.471.316,76 (cento e dez milhões, quatrocentos e setenta 

e um mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos). Na sequência de 

sua exposição, relatou aos presentes que o mês tratado obteve baixo desempenho 

com relação aos rendimentos das aplicações. A rentabilidade no valor de R$ 

70.922,78 (setenta mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) 

representaram um acréscimo de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento). 

Considerou também, que a participação dos resultados negativos dos fundos 

atrelados aos IMA´s foi amenizada por conta da postura conservadora que o comitê 

de investimentos tem assumido, onde são alocadas estrategicamente os limites 

máximos permitidos de acordo com a resolução, em fundos atrelados aos CDI´s. Na 

oportunidade, demonstrou graficamente que apesar do péssimo resultado observado 

no mês, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Olímpia 

manteve-se frente a meta. Ainda com a palavra demonstrou que para o mês, a meta 

esperada foi de 8,06% (oito vírgula seis por cento) e o  OLIMPIA PREV, manteve-se 

à frente com o percentual de 10,77% (dez vírgula setenta e sete por cento). Sobre a 

alocação estratégica dos fundos, o Comitê permaneceu com a cautela de manter 

baixa exposição aos riscos, considerando que os cenários político e econômico 

ainda não apresentam posições consolidadas. O Presidente do Comitê de 

Investimentos informou que com a redução da taxa Selic a 7% (sete por cento), o 

Comitê deverá delinear novas ações, considerando que a renda fixa apresentará 

maiores dificuldades para perseguirem resultados que superem a meta atuarial. 
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Dentro desse contexto, o comitê solicitou junto a empresa de consultoria a análise 

de 08 (oito) fundos de investimentos. O Presidente do Comitê demonstrou que o 

pedido foi sobre diferentes tipos de fundos, com a finalidade de buscar diversificação 

da carteira e rentabilidade atrelada a meta atuarial. Na esteira, é colocada em 

discussão ao comitê para prosseguir nos demais conselhos, a possiblidade de 

realizar o equilíbrio das carteiras entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 

Federal. O comitê definiu e aprovou que para o ajuste deverá ser alocado junto ao 

Banco Caixa Econômica Federal, a importância de R$ 14.500.000,00 (quatorze 

milhões e quinhentos mil reais). O Presidente do comitê de Investimentos ponderou 

que se a movimentação alterar a estratégia de alocação, ocorrerá sempre com 

aplicação em fundo já previamente analisado pela empresa de Consultoria 

Financeira Crédito & Mercado. Esclareceu ainda, que a transferência ocorrerá de 

acordo com a necessidade e expectativa de rentabilidade dos novos produtos 

analisados. Ainda na condução dos trabalhos, o Diretor Financeiro informa que no 

mês de dezembro o OLIMPIA PREV realizará o pagamento no importe de R$ 

130.264,86 (cento e trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos) referente aos precatórios. O primeiro valor vinculado ao processo da 

Senhora Marta Aparecida Damasceno no valor de R$ 84.640,06 (oitenta e quatro 

mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos) e o segundo em favor de Ana 

Ribeiro do Nascimento Gemente no valor de R$ 44.624,20 (quarenta e quatro mil, 

seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). Na condução dos trabalhos, 

esclareceu que os valores são pagos diretamente ao Tribunal de Justiça, que por 

seguinte alinhará a liberação dos recursos em conformidade com a ordem 

cronológica de precatórios. O Diretor Financeiro informou também que o Banco do 

Brasil realizou uma restituição no valor de R$ 5.527,87 (cinco mil, quinhentos e vinte 

e sete reais e oitenta e sete centavos) vinculados a tarifa de cobrada para liberação 

de folha de pagamento dos servidores. Justificou que a cobrança foi indevida e 

ocorreu por corta da junção das operações das agências 6577-3 e 0165-5.  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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