INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS
RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV – ANO 2016, REALIZADA NO DIA
26 DE JULHO DE 2016, ÀS QUINZE HORAS.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis,
às quinze horas, com a presença dos membros do Comitê de Investimento dos
Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Olímpia – Olímpia Prev: Silas Rosa e Paulo Augusto Minari, realizou-se a Sexta
Reunião do Comitê de Investimento – Ano 2016, sendo a Segunda Reunião da
Administração 2016/2020. Dando início aos trabalhos o Senhor Paulo Augusto
Minari – Membro do Conselho, justificou a ausência do Presidente Marcio
Francisco de Deus, que participa de palestras e seminários do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo e APEPREM. Assume a direção dos trabalhos o Senhor
Paulo Augusto Minari. Inicialmente o Senhor Silas Rosa procede a leitura da ata
da primeira reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de junho de dois mil e
dezesseis.

A ata é colocada em votação. Não havendo impugnações a ata é

aprovada pelos presentes. Dando sequencia, foi analisado o Relatório Analítico dos
Investimentos do mês de junho de dois mil e dezesseis, segundo trimestre e primeiro
semestre de dois mil e dezesseis, onde constatou-se que o patrimônio líquido do
Olímpia Prev é de R$ 86.263.174,08 (oitenta e seis milhões, duzentos e sessenta e
três mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos), observando-se que o Fundo
BB Perfil FIC Renda Fixa Previdenciário ultrapassou o limite da Política de
Investimento e das Resoluções 3.922/2010 e 4.392/2014 na porcentagem de 0,10%
(zero vírgula dez por cento). Em continuidade destaca-se que o Instituto investe
100% (cem por cento) em Renda Fixa, divididos entre as Instituições Financeiras BB
Gestão de Recursos DTVM e Caixa Econômica Federal, respectivamente nas
seguintes porcentagens: 60,35% (sessenta vírgula trinta e cinco por cento) e 39,65%
(trinta e nove vírgula sessenta e cinco por cento), observando-se ainda que foi
batida a Meta Atuarial para o semestre em 9,70% (nove vírgula setenta por cento),
sendo que o IPCA +6% a.a. correspondente a 7,45% (sete vírgula quarenta e cinco
por cento). Em sequencia, é informado aos presentes que, com a finalidade de
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reenquadramento do Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Previdenciário, foi solicitado
pelo Presidente deste Comitê de Investimento, Senhor Marcio Francisco de Deus,
análise do Fundo IRFM à assessoria financeira “Crédito e Mercado” e que, até a
presente data esta análise não foi liberada, e que em consulta on-line o seu status
está “a liberar”. Com a palavra o membro do Comitê de Investimento de Recursos
do Olímpia Prev, Senhor Paulo Augusto Minari pede a palavra e expõe sua opinião
sobre o ambiente econômico de nosso País, onde a tendência do mercado é que a
inflação e a taxa de juros caiam, tornando-se vantajoso a migração para o Fundo
Pré Fixado e de Curto Prazo, como é o caso do IRFM que está sendo analisado em
tela. Em continuidade foi informado que na última reunião do COPOM realizada nos
dias dezenove e vinte de julho de dois mil e dezesseis, foi mantida a taxa SELIC de
14,25% (quatorze vírgula vinte e cinco por cento) sem viés. 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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