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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 membros Fabrício Henrique 

Raimondo e Silas Rosa – Suplente, realizou-se a vigésima sexta reunião ordinária 

do Comitê de Investimento, sendo a vigésima segunda reunião da administração 

2016/2020.  Dando início aos trabalhos o Presidente Marcio Francisco de Deus 

solicita que o membro Fabrício Henrique Raimondo faça a leitura da ata da 

vigésima quinta reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a vigésima 

primeira da administração 2016/2020, realizada no dia 20 de fevereiro de 2018.  Não 

havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes.  Dando sequência o 

Presidente do Comitê informa aos membros presentes que o Banco Santander 

realizou o credenciamento junto ao Instituto e que na oportunidade se faz presente o 

Gerente Regional de Contas Governo, Senhor Francisco Salas, juntamente com a 

especialista em investimentos para RPPS, Senhora Anete Barbosa Ribas Chaves. 

Após a apresentação, a Senhora Anete realiza uma síntese das expectativas para o 

exercício de 2018.  A especialista sustentou em suas argumentações, que o Brasil 

está passando por um período de instabilidade, de modo que a exposição a risco 

deve ser mensurada exaustivamente a fim de buscar meta atuarial com expectativa 

de ganho com baixa exposição a risco. Esclareceu ainda que o credenciamento 

permitirá o OLÍMPIA PREV a ter acesso a novos produtos, que proporcionará maior 

diversificação dos investimentos.  Sobre o cenário político, salientou que o atual 

governo tem se esforçado para equacionar os assuntos mais polêmicos e a 

dificuldade de manter aliados tem provocados rupturas que assustam os 

investidores externos.  Na continuidade, apresentam os principais produtos para 

atendimento aos RPPS´s e informa aos presentes que a agência e gerencia regional 

ficam à disposição.  Retoma a palavra o Presidente do Comitê de Investimentos do 

OLÍMPIA PREV e informa que para a presente reunião, a Senhora Deuma Ferreira 

de Paula Sponquiado, membro do Conselho justificou antecipadamente sua 

ausência, sendo que o membro suplente Silas Rosa se fazia presente, sem prejuízo 

na composição do referido comitê.  Ato continuo o Senhor Márcio Francisco de 

Deus informa que no exercício de fevereiro o patrimônio líquido encerrou com o 

valor de R$ 115.707.601,23 (cento e quinze milhões, setecentos e sete mil, 

seiscentos e um reais e vinte e três centavos.  Informou ainda, que sob a gestão do 

Banco do Brasil o valor foi de R$ 67.551.713,39  (sessenta e sete milhões, 
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quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos) 

representando 58,38% (cinquenta e oito virgula trinta e oito por cento) do valor e o 

Banco Caixa Econômica Federal com o valor de R$ 48.155.887,84 (quarenta e oito 

milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos) representando 41,62% (quarenta e um virgula sessenta e dois por 

cento) da carteira líquida.  Na condução dos trabalhos destacou a baixa 

remuneração de rentabilidade dos fundos no exercício, demonstrando uma evolução 

financeira de 0,58% (zero virgula cinquenta e oito por cento) com rendimento 

apurado no valor de R$ 663.208,39 (seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e 

oito reais e trinta e nove centavos).  O Diretor Financeiro informou que no referido 

mês, a meta atuarial ficou prejudicada, mas ainda permanecendo a frente do 

esperado no acumulado.  Demonstrou que a meta foi de 1,55% (um virgula 

cinquenta e cinco por cento) e o acumulado apresentou o índice de 2,06% (dois 

virgula seis por cento). Na ocasião o Comitê abre discussão sobre a rentabilidade e 

a preocupação de perseguir e superar a meta. Considerando o valor cobrado pela 

taxa de administração e as expectativas de rentabilidade e segurança, o comitê 

referendou a alocação R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para o fundo BB IRFM-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 

FIC RENDA FIXA. Em observação aos enquadramentos, foram verificados 

conformidade com a resolução 3.922/2010, com necessidade de ajuste em relação a 

política de investimentos.  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 _________________________________ 

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


