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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 vigésima 

primeira reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a décima sétima 

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 vigésima reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a 

décima sexta da administração 2016/2020, realizada no dia 26 de setembro de 

2017.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes.  Ao iniciar a 

explanação, o presidente informou aos presentes que a reunião do Comitê de 

Investimentos, tratará sobre as movimentações ocorridas no mês de setembro.  Na 

sequencia, apresenta a relação dos 16 (dezesseis) fundos de 

investimentos, verificando o enquandramento dos mesmos, quanto a resolução 

3.922/2010. Na continuidade de sua explanação, informa que no mês tratado o 

índice de rentabilidade foi de 1,11% (um vírgula onze por cento), salientando que o 

percentual representou um acrescimento de R$ 1.205.124,65 (um milhão, duzentos 

e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) ao patrimônio 

líquido do Instituto.  Na continuidade, informa que o mês de setembro se encerrou 

com o capital de R$ 109.449,451,88 (cento e nove milhões, quatrocentos e quarenta 

e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos). Na 

ocasião, considerou a importante participação dos Fundos de Investimento atrelados 

aos IMA`S para a manutenção e equilíbrio da rentabilidade. O presidente considerou 

também, que a meta esperada era de 6,30% (seis vírgula trinta por cento) e o 

Instituto manteve-se a frente, obtendo o percentual de 10,38% (dez vírgula trinta e 

oito por cento). Destacou que no período não houve mudanças de estratégias e os 

percentuais de aplicação no Banco do Brasil foram de 62,81% (sessenta e dois 

virgula oitenta e um por cento) enquanto o Banco Caixa Econômica Federal verificou 

37,19% (trinta e sete virgula dezenove por cento) do total da carteira investida. O 

presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA-PREV, destacou a importância 

de manter segura a carteira de investimentos, conservando os percentuais de 

aplicação em CDI de modo que não aumente a exposição a risco ou interfira na 

meta atuarial. Por seguinte, os membros do comitê discutiram sobre as mudanças 

ocorridas na resolução 3.922. Em debate, verificaram que a alteração promoveu 
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mudanças em 15 (quinze) dos 25 (vinte e cinco) artigos da resolução vigente. Em 

virtude de tal ocorrência, o Presidente do Comitê informou sobre a alteração de 

prazo para a entrega da política de investimentos. O comitê discutiu também a 

redução da Taxa Selic ocorrida em 06 de setembro de 2017, e da última ocorrida em 

25 de outubro de 2017, com larga possibilidade de redução ao patamar de 7% (sete 

por cento) na próxima reunião do COPOM, que deverá ocorrer nos dias cinco e seis 

de dezembro do ano em exercício. O presidente destacou também a visita da 

Empresa de Consultoria contratada pela Prefeitura, Instituto Aquila. Informou que a 

empresa obteve junto ao Presidente do Comitê de Investimentos, os relatórios dos 

Fundos de Aplicações e foram prestados esclarecimentos sobre os procedimentos 

adotados pelo comitê nas tomadas de decisões quanto as alocações dos recursos.  

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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