
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV – ANO 

2016, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, 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: 

Silas Rosa e Paulo Augusto Minari, realizou-se a Primeira Reunião Extraordinária 

do Comitê de Investimento – Ano 2016.  Dando início aos trabalhos o Presidente 

Marcio Francisco de Deus esclarece que o motivo da reunião extraordinária se dá 

pelo desenquadramento do Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Previdenciária, onde 

apresentou índice de participação sobre o total de 20,10% (vinte vírgula dez por 

cento) no mês de junho de 2016.  Embora se pode observar que na data de hoje o 

referido fundo já se encontra enquadrado, mas que, o índice está no limite da 

margem de participação, portanto sugere-se um resgate na importância de            

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para ser alocado nos 

seguintes fundos: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em IMA-B 5;                       

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em IDKA – 2A e R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) em IRF-M.  Dessa forma, coloca-se em discussão a situação sugerida.  

Não havendo impugnações, será encaminhado para análise os respectivos fundos a 

nossa Consultoria de Investimento “Crédito e Mercado”, devendo ser analisada e 

discutida na próxima reunião.  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 _________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


