
 

 

 

 

ATA DA VIGÉSIMA 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 19 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

QUINZE HORAS.       

 

Aos dezenove dias do mês de maio 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 Fabrício Henrique Raimondo, juntamente com o membro 

suplente Silas Rosa, realizou-se a vigésima oitava reunião ordinária do Comitê de Investimento, 

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

Presidente Marcio Francisco de Deus solicita que o membro Fabrício Henrique Raimondo 

faça a leitura da ata da vigésima oitava reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a 

vigésima segunda da administração 2016/2020, realizada no dia 22 de maio de 2018 e ata da 

terceira reunião extraordinária do Comitê de Investimento, realizada no dia 23 de maio de 2018.  

Não havendo impugnações as atas são aprovadas pelos presentes.  Dando sequência o 

Presidente do Comitê inicia sua exposição com as demonstrações no Data Show, sendo entregue 

a todos os presentes a planilha com saldos atualizados dos investimentos e por seguinte deixa a 

disposição também o relatório referente ao mês de maio expedido pela empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado.  Em continuidade informa que o saldo líquido dos investimentos no 

mês foi de R$ 117.027.966,18 (cento e dezessete milhões, vinte e sete mil, novecentos e 

sessenta e seis reais e dezoito centavos).  O Presidente do Comitê de Investimentos ressaltou 

que a rentabilidade no mês apresentou resultado negativo em -1,03% (menos um vírgula três por 

cento).  Esse resultado representou uma redução no patrimônio no importe de R$ 1.216.512,63 

(um milhão, duzentos e dezesseis mil, quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos).  O 

Comitê de Investimentos analisou que a situação apresentada prejudicou a meta atuarial, 

deixando abaixo do esperado. O índice ficou em 2,23% (dois vírgula vinte e três por cento) 

quando o esperado foi de 3,77% (três virgula setenta e sete por cento).  O movimento realizado 

pela greve dos caminhoneiros apresentou reflexos negativos na economia. A desconfiança dos 

investidores que já estava prejudicada pelo conturbado cenário político e a inércia na evolução 

dos assuntos relacionados as votações das reformas fez com que a moeda americana disparasse 

a renda fixa e renda variável apresentassem seus piores resultados do exercício. O comitê 

considerou que mesmo os fundos de renda fixa mais conservadores não apresentaram resultados 

satisfatórios que pudessem amortizar os resultados negativos. Retoma a palavra o presidente do 

Comitê de Investimentos e informa que sobre a distribuição dos valores aplicados, o Banco do 

Brasil concentrou 54,91% (cinquenta e quatro vírgula noventa e um por cento) e o Banco Caixa 

Econômica Federal ficou com o índice 45,09% (quarenta e cinco, vírgula nove por cento) da 

carteira de investimentos. Sobre as principais movimentações ocorridas no mês de maio o comitê 

referendou o resgate de R$ 1.034.171,65 (um milhão, trinta e quatro mil, cento e setenta e um 

reais e sessenta e cinco centavos) vinculado ao BB FLUXO FIC RENDA FIXA, que teve a 



 

 

 

 

finalidade de realizar a folha de pagamento, o valor de aplicação em CAIXA BRASIL TÍTULOS 

PÚBLICOS no valor de R$ 473.044,37 (quatrocentos e setenta e três mil, quarenta e quatro reais 

e trinta e sete centavos) referente ao repasse realizado pela Prefeitura vinculado aos 

aposentados e pensionistas vinculados geridos pelo Olimpia-Prev, resgate no importe de R$ 

700.000,00 (setecentos mil reais) vinculado a BB PERFIL FIC RENDA FIXA  e R$ 400.000,00 e 

(quatrocentos mil reais) de BB FLUXO FIC RENDA FIXA e aplicação em CAIXA BRASIL IMA 

GERAL no importe de R$ 1.160.365,55 (um milhão, cento e sessenta mil, trezentos e sessenta e 

cinco reais e cinquenta e cinco centavos) vinculado ao repasse mensal das contribuições dos 

servidores da Prefeitura. 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 _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


