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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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 membro Silas 

Rosa, realizou-se a vigésima quarta reunião ordinária do Comitê de Investimento, 

sendo a vigésima reunião da administração 2016/2020.  Dando início aos trabalhos 

o Presidente Marcio Francisco de Deus solicita que o membro Silas Rosa faça a 

leitura da ata da vigésima terceira reunião ordinária do Comitê de Investimento, 

sendo a décima nona da administração 2016/2020, realizada no dia 19 de dezembro 

de 2017.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes.  Dando 

sequência o Presidente do Comitê apresentou ao membro presente a posição 

atualizada dos fundos de investimentos, bem como deixou a disposição o relatório 

consolidado anual dos fundos de investimentos elaborado pela empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado.  Na continuidade, enfatiza ao membro 

presente que a reunião tratará das movimentações ocorridas durante o mês de 

dezembro de 2017. Por seguinte, informa que o Instituto apresenta atualmente 16 

(dezesseis) fundos no qual 09 (nove) estão vinculados as aplicações no Banco do 

Brasil e 07 (sete) estão aplicados do Banco Caixa Econômica Federal, que 

respectivamente apresenta o percentual de 37,10% (trinta e sete virgula dez por 

cento).  Na continuidade, informou que investimentos no Banco Brasil representam 

62,90% (sessenta e dois virgula noventa por cento) dos recursos investidos. 

Seguindo sua explanação, aponta que no mês tratado o saldo apresentado no 

montante das aplicações foi de R$ 113.602.258,35 (cento e treze milhões, 

seiscentos e dois mil e duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos).  

Ainda com a palavra, salientou que o mês em referência apresentou leve 

recuperação em comparação aos meses de outubro e novembro. Destacou também, 

que os rendimentos acumulados no exercício de 2017 apresentaram o montante de 

R$ 11.335.223,38 (onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e 

três reais e trinta e oito centavos), que resultou uma evolução de 11,58% (onze 

virgula cinquenta e oito centavos) no patrimônio do OLIMPIA PREV.  Sobre a meta 

atuarial, destacou que as ações proferidas pelo comitê juntamente com os demais 

conselhos e diretoria executiva, permitiram superar a meta, uma vez que a meta 

esperada era de 9,04% (nove virgula quatro por cento) e OLIMPIA PREV alcançou o 

índice de 11,58% (onze virgula cinquenta e oito por cento).  Sobre a estratégia de 

alocação esclareceu que a manutenção do percentual em 24,11% (vinte e quatro 
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vírgula onze por cento) permitiram um equilíbrio na rentabilidade mesmo nos 

períodos em que houveram índices negativos apresentados pelos fundos atrelados 

aos IMAS.  Ainda com a palavra, informou sobre a publicação da Política de 

Investimentos já aprovada, no Diário Oficial do Município em 21 de dezembro de 

dois mil e dezessete, informou também a publicação do calendário de reuniões do 

Comitê de Investimentos no Diário Oficial do Município conforme as disposições da 

portaria número 584, de 3 de janeiro de 2018.  Na ocasião foi discutido pelo Comitê 

sobre o desligamento do membro Paulo Augusto Minari, conforme manifestação 

exarada pelo oficio número 02/2018 do Gabinete do Prefeito.  Salienta o presidente 

do Comitê que na presente ocasião o comitê encontra-se com apenas dois membros 

sendo um o Presidente.  Relata ainda que considerando a saída do referido 

membro, far-se-á necessário o curso preparatório para certificação CPA-10 da 

AMBIMA.  Ainda na ocasião, definiu que a data do treinamento será nos dias 03 e 04 

de fevereiro próximo futuro, e com aplicação da prova de certificação na cidade de 

São José do Rio Preto no dia 09 de fevereiro, com a finalidade de recomposição 

imediata deste 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Marcio Francisco de Deus _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


