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ATA DA QUINTA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV – ANO 2016, REALIZADA NO DIA 28 

DE JUNHO DE 2016, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 

às quinze horas, sob a Presidência do Senhor Luis Carlos Benites Biagi, Diretor 

Presidente do Olímpia Prev, e presentes os demais membros do Comitê de 

Investimento dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Olímpia – Olímpia Prev: Marcio Francisco de Deus – Presidente, 

Silas Rosa e Paulo Augusto Minari – Membros, realizou-se a Quinta Reunião do 

Comitê de Investimento – Ano 2016, sendo a Primeira Reunião da Administração 

2016/2020, uma vez que no mês de maio o Comitê não havia sido constituído.  

Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi 

esclarece que o Comitê de Investimento foi constituído através da Portaria n.º 463, 

de 22 de junho de 2016.  Assume a direção dos trabalhos o Senhor Presidente do 

Comitê, Marcio Francisco de Deus.  Inicialmente o Senhor Presidente consulta os 

demais membros do Comitê sobre a possibilidade das reuniões serem realizadas 

nas mesmas datas em que são realizadas as reuniões da Diretoria Executiva do 

Olímpia Prev.  Após consulta constatou-se que todos os membros haviam 

concordado, muito embora com horários anteriores às reuniões da Diretoria 

Executiva.  Dando sequencia, foi apresentado Comunicado n.º 28.079, de 25 de 

junho de 2015, do Banco Central do Brasil, que estabeleceu as datas das reuniões 

do COPOM para 2016.  Após, o Presidente informa também que foi realizada nos 

dias 07 e 08 de junho de 2016 a 199ª Reunião do COPOM, na qual foi previsto o 

IPCA para 2016 em 7,12% (sete vírgula doze por cento), reduzindo para 5,50% 

(cinco vírgula cinquenta por cento) para 2017.  Foi decidida por unanimidade a 

manutenção da taxa SELIC em 14,25% (quatorze e vinte e cinco por cento) sem 

viés.  Dando continuidade, o Presidente do Comitê passa a fazer esclarecimentos 

sobre alguns fundos que mais se destacaram no mês de junho, a saber: FI Brasil 

2020 IV, com rendimento de 1,618%; Brasil IMA B 5+, com rendimento de 2,818%; 

Brasil IMA B, com rendimento de 2,257%; IPCA XV, com rendimento de 1,025%;  
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IMA Geral, com rendimento de 1,629%; e o IRFM 1, com rendimento de 0,922%.  

Com a palavra o Senhor Presidente faz esclarecimento sobre os saldos dos fundos 

de investimento no valor de R$ 86.361.905,76 (oitenta e seis milhões, trezentos e 

sessenta e um mil, novecentos e cinco reais e setenta e seis centavos).  Com a 

palavra o Senhor Presidente Marcio Francisco de Deus faz uma exposição sobre a 

Planilha de Investimentos, esclarecendo que a mesma teve alterações da aplicação 

dos fundos de investimento, sendo que, procedeu-se a mudança do fundo BB Fluxo 

para BB Perfil, nos valores de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) do 

Banco do Brasil, conta n.º 208495-3 e R$ 3.611.118,07 (três milhões, seiscentos e 

onze mil, cento e dezoito reais e sete centavos) do Banco do Brasil, conta n.º 21022-

6, tal fato justifica-se pela maior rentabilidade e menor taxa de administração, visto 

que a do BB Fluxo era de 1% (um por cento) para 0,20% (zero vírgula vinte por 

cento) do BB Perfil.  A seguir, submete aos demais membros as mencionadas 

alterações.  Realizada a consulta, foi constatado que os demais membros 

concordaram com a mudança, ficando assim devidamente aprovada pelo Comitê.  

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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Luis Carlos Benites Biagi  

Marcio Francisco de Deus  

Paulo Augusto Minari  

Silas Rosa  

 


