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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 

DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 

29 DE AGOSTO DE 2017, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezessete, 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 

demais membros: Paulo Augusto Minari e Silas Rosa, realizou-se a décima nona 

reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a décima quinta reunião da 

administração 2016/2020.  Dando início aos trabalhos o Presidente Marcio 

Francisco de Deus solicita que o membro Paulo Augusto Minari faça a leitura da 

ata da décima oitava reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a décima 

quarta da administração 2016/2020, realizada no dia 25 de julho de 2017 e a leitura 

da ata da segunda reunião extraordinária, realizada no dia 21 de agosto de 2017. As 

atas são colocadas em votação.  Não havendo impugnações as atas são aprovadas 

pelos presentes.  Ao iniciar a explanação, o presidente informou aos participantes 

que houve a necessidade de uma reunião extraordinária que ocorreu aos vinte e um 

dias do mês agosto de dois mil e dezessete, relatando na ocasião, que o evento se 

fez necessário por conta do desenquadramento do FUNDO BB PERFIL FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO.  Esclareceu ainda que o limite de aplicação conforme 

artigo 7º, inciso IV, alínea A, da resolução 3.922, é de 30% (trinta por cento) para o 

fundo e no limite de 20% (vinte por cento) para a alocação de recursos junto ao 

Banco do Brasil.  Informou que na reunião ocorrida, o comitê definiu que a 

movimentação de ajuste para o enquadramento seria de R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais).  Foi discutido e aprovado entre os membros do 

comitê de investimento, a divisão do valor em duas partes iguais de R$ 2.750.000,00 

(dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais).  Na esteira, o presidente informou 

que a primeira parte do valor foi alocada em BANCO DO BRASIL 

PREVIDENCIÁRIO IMA GERAL.  Analisada a proposta apresentada pelo fundo, foi 

identificado pelo comitê que esse fundo atenderia com eficiência as perspectivas de 

rentabilidade frente a meta.  Noutra vertente, os membros do comitê, verificaram que 

o fundo BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA 

apresenta excelente flexibilidade, rápida leitura do cenário econômico e ainda boas 

expectativas de rentabilidade acima da meta.  Realizada a operação, foi decido o 

encaminhamento da proposta pelo Comitê de Investimento aos Conselhos de 

Administração e Fiscal, para apreciação e aprovação dos mesmos, seguindo a 

operação para os trâmites finais junto a agência do Banco do Brasil.  Na reunião 

também foi entregue planilha com saldos atualizados dos Bancos, Caixa Econômica 
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Federal e Banco do Brasil e disponibilizado o relatório da empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado.  Por seguinte o comitê de investimento discutiu sobre 

a redução da taxa Selic, ocorrida na reunião do COPOM em vinte e seis de julho de 

dois mil e dezessete.  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 _________________________________ 

 


