
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

 

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 Terceira Reunião Extraordinária do Comitê de 

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

Marcio Francisco de Deus agradece a presença do Diretor Presidente do OLÍMPIA 

PREV Luis Carlos Benites Biagi, bem como a visita do Gerente Regional da área 

de Governos e Especialista em RPPS do Banco Caixa Econômica Federal, Senhor 

Fabio Augusto Peres.  Ato contínuo, o Senhor Marcio Francisco de Deus relata 

ao Gerente da Caixa sobre a preocupação do desempenho dos fundos no mês de 

maio, esclarecendo que mesmo apresentando uma carteira de perfil extremamente 

conservador tem observado que a rentabilidade negativa indica sérios 

comprometimentos na meta atuarial para o exercício.  Assim, o Presidente do 

Comitê concede a palavra ao Senhor Fabio Augusto Peres, que agradece a todos 

pela oportunidade que lhe foi concedida e inicia seu ponto de vista esclarecendo que 

o exercício de 2018 tende a apresentar dificuldades para perseguir a meta atuarial. 

Com a paralização das votações das reformas, indefinição dos rumos da política no 

ano eleitoral e o aumento da taxa de juros americana, tem provocado um temor de 

instabilidade econômica e evasão dos investidores.  Esse comportamento se 

confirma pela elevação do dólar e baixas constantes na bolsa brasileira.  Ainda 

versando sobre o tema, o Gerente de Governo afirmou que, mesmo em aplicações 

mais seguras como os fundos de renda fixa, tendem a sofrer reflexos do atual 

cenário.  O especialista em RPPS informou que os fundos como IMA´s medem a 

desconfiança dos investidores, os fundos IPCA´s estão diretamente ligados a 

inflação, que atualmente está em queda e os fundos atrelados a Selic, seguem a 

mesma tendência.  Ainda com a explanação, argumentou também que as posições 

das carteiras estão em conformidade com o atual cenário e orientou a tomar todas 

as precauções possíveis para a movimentação dos fundos, pois uma mudança 

brusca de estratégia pode consolidar prejuízos ainda maiores. Após as explanações 

do Gerente de Governo, o mesmo deixa a palavra aberta para algumas questões 

que possivelmente tenham surtido dúvidas, no qual todos se dão por satisfeitos. 

Assim, o Senhor Fabio Augusto Peres agradece mais uma vez pela oportunidade 

concedida e encerra suas considerações.  Na sequência, o Senhor Márcio 
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Francisco de Deus, retoma a palavra e informa aos presentes que deverá 

asseverar o acompanhamento da rentabilidade diária, a fim de convocar o comitê 

para possíveis mudanças.  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 _________________________________ 

Luis Carlos Benites Biagi _________________________________ 

 


