
 

 

 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS 

RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS DEZESSEIS HORAS.       

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 

dezesseis 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: Deuma Ferreira de Paula Sponquiado 

e Fabrício Henrique Raimondo, realizou-se a Quarta Reunião Extraordinária do Comitê de 

Investimento.  Dando início aos trabalhos o Presidente do Comitê de Investimento Marcio 

Francisco de Deus informar que, em continuidade as discussões referente a Política de 

Investimentos para o ano de 2019, se fez necessário reunião extraordinária para abordagem dos 

pontos passíveis de ajustes, bem como a finalização e aprovação a mesma. Seguindo os 

trabalhos a Senhora Deuma de Paula Sponquiado identificou na página 09 (nove) a 

necessidade de adequação ao ano referente as previsões das atividades econômicas no cenário 

para o exercício de 2019. Com a palavra, o Senhor Fabricio Henrique Raimondo, solicitou 

atualização do quadro apresentado no item 3.4 (três ponto quatro) que versa sobre as 

expectativas de mercado na página 11 (onze). A partir da referida observação, foi apresentado 

novo quadro de expectativas do boletim FOCUS da data de 26 de outubro de 2018. Na 

continuidade, ainda com a palavra, o membro do comitê Fabrício Henrique Raimondo 

classificou como irrelevante a somatória dos percentuais dos parâmetros de aplicação quanto aos 

enquadramentos das resoluções. O comitê discutiu e concluiu que a apresentação da referida 

informação poderia dificultar a interpretação do leitor, a observância permitiu a exclusão desse 

elemento nas páginas 12 (doze) e 13 (treze) do quadro. Realizada as observações, o Presidente 

do Comitê, Senhor Marcio Francisco de Deus informa que atendendo à Resolução do Conselho 

Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN 

n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e posteriormente pela Resolução CMN n° 4.604, de 19 de 

outubro de 2017, doravante denominada simplesmente “Resolução CMN nº 3.922/2010, versará 

sobre os 12 (doze) itens componentes da Política de Investimento.  No item 01 (um) que trata da 

introdução, informou sobre a necessidade da elaboração do trabalho. No item 02 (dois) esclarece 

que o objetivo da política é alinhar as expectativas do cenário econômico, com a gestão e 

alocação dos recursos. Sobre o item 03 (três) realizou uma síntese sobre o ambiente econômico 

nacional e internacional, bem como as expectativas para o exercício vindouro. Na continuidade e 

já tratando o item 04 (quatro), o comitê realizou análise dos limites de aplicação estabelecido por 

cada alínea, definindo a estratégia para o exercício de 2019 e a atuação para os próximos 5 

(cinco) anos. Em obediência ao disposto no item 05 (cinco) da presente política de investimentos, 

o comitê manteve a meta atuarial em 6% (seis por cento) adicionando-se ao referido índice o 

IPCA. No item 06 (seis), o comitê abriu discussões sobre a estrutura da gestão dos ativos 

permanecendo os recursos sobre a gestão própria. No item 07 (sete) foram discutidas as 



 

 

 

 

exposições de risco, salientando as formas de controle em paralelo com risco de mercado, crédito 

e liquidez. Já versando sobre o item 08 (oito) o Senhor Márcio Francisco de Deus, classificou 

como fundamental os instrumentos de transparência acerca da gestão dos fundos, bem como a 

necessidade de publicação da presente política junto ao diário oficial do município. No item 09 

(nove) foi avaliado o processo de seleção de gestores e administração, situações importante que 

já são aferidas no processo de credenciamento dos bancos participantes. No item 10 (dez), o 

senhor Marcio Francisco de Deus, realizou exposições sobre as formas de precificações dos 

fundos. Para as tratativas no item 11 (onze), o comitê discutiu sobre a importância de verificar de 

modo permanente os enquadramentos dos fundos e as atribuições do comitê com a finalidade de 

garantir rentabilidade com mensurada capacidade de exposição a riscos. Por fim, na tratativa do 

item 12 (doze) que versa sobre as disposições finais, considerou importante a manutenção da 

política, estabelecendo que a ferramenta permite ajuste a qualquer tempo, desde que configurada 

a real necessidade.  Por fim, com todos os itens discutidos, foi colocado em votação a presente 

Política de Investimento para o exercício de 2019, no qual foi aprovada por unanimidade dos 

membros do Comitê de Investimento do Olímpia Prev.  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 _________________________________ 

 


