
 

 

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA 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 JULHO DE 2018, ÀS 

QUINZE HORAS.       

 

Aos trinta e um dias do mês de julho 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 membros Deuma Ferreira de Paula Sponquiado e Fabrício 

Henrique Raimondo, realizou-se a trigésima reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo 

a vigésima quinta 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 nona reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a vigésima terceira 

da administração 2016/2020, realizada no dia 19 de junho de 2018.  Não havendo impugnações a 

ata é aprovada pelos presentes.  Dando sequência o Presidente do Comitê inicia sua exposição 

entregando o relatório de investimentos elaborado pela empresa de consultoria financeira Crédito 

& Mercado referente ao mês de junho e o fechamento do primeiro semestre, por seguinte deixa a 

disposição também a planilha atualizada com os saldos dos fundos de investimentos.  Na esteira, 

informa aos membros do comitê que no fechamento do mês tratado o saldo líquido dos recursos 

aplicados foi de R$ 117.176.580,60 (cento e dezessete milhões, cento e setenta e seis mil, 

quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos). O Presidente do Comitê de Investimentos 

realizou um comparativo dos resultados das aplicações, utilizando-se do mesmo período do 

exercício anterior com a finalidade de demonstrar a dificuldade de atingir a meta atuarial para o 

exercício vigente. O comitê verificou que no mesmo período do exercício de 2017, o OLIMPIA 

PREV já havia rentabilizado 5,90% (cinco vírgula noventa por cento) do seu patrimônio e no 

presente exercício, esse percentual chegou apenas em 2,41% (dois vírgula quarenta e um por 

cento) com uma meta a ser buscada no índice de 5,59% (cinco vírgula cinquenta e nove por 

cento).  Na sequência o comitê discutiu o posicionamento de outros Institutos de Previdência e 

apuraram conforme reportagem publicada do site investidor-rpps.com.br de julho de 2018, que o 

município de Indaiatuba apresentava uma rentabilidade 4,58% (quatro virgula cinquenta e oito por 

cento) no acumulado até abril, em maio caiu para 2,37% (dois vírgula trinta e sete por cento).  

Discutiu-se também que o aumento de exposição aos riscos como se delineava no início do ano 

não trouxe resultados positivos, a exemplo foi citado o Instituto de Caxias do Sul, quem vinculou 

10,80% (dez vírgula oitenta por cento) de seu patrimônio em multimercados e obteve o índice de 

1,71% (um vírgula setenta e um por cento) representado apenas 30% (trinta por cento) da meta. 

Na mesma abordagem, o comitê verificou que o aumento de exposição aos fundos vinculados a 

Small Caps, reduziram a meta do Instituto de Santa Fé do Sul em 1,64% (um vírgula sessenta e 

quatro por cento). Verificado os exemplos, o presidente do comitê de investimentos avaliou que 

mesmo tomando uma postura mais conservadora e contrária do que se desenhava o cenário no 

início de 2018 o OLIMPIA PREV não se diferenciou quanto as perspectivas negativas de não 



 

 

 

 

alcançar a meta atuarial e considerou importante repassar tal posicionamento junto ao conselho 

administrativo. Os membros do comitê avaliaram que a elevação do IPCA de maio, frente a junho 

prejudicou ainda mais perseguir a meta. Sobre a distribuição dos fundos, o Presidente informou 

que o Banco do Brasil concentrou 53,98% (cinquenta e três vírgula noventa e oito por cento) da 

carteira e o Banco Caixa Econômica Federal 46,02% (quarenta e seis vírgula dois por cento). O 

comitê discutiu as previsões sobre o comportamento da inflação apresentada pelo Conselho 

Monetário Nacional, verificando que em 2018 o índice deverá atingir 4,50% (quatro vírgula 

cinquenta por cento), 2019 4,25% (quatro vírgula vinte e cinco por cento), 2020 4,00% (quatro por 

conto) e 2021 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento, o comitê avaliou que a manutenção 

das previsões dependerá dos ajustes fiscais e da realização das reformas estruturais. O Senhor 

Márcio Francisco de Deus esclareceu que o conhecimento das previsões de inflação é elemento 

fundamental para a elaboração da meta atuarial do exercício vindouro. Ainda sobre a discussão 

foi salientado pelos membros a manutenção do índice da Selic em 6,50% (seis vírgula cinquenta 

por cento) e informou sobre a ocorrência da reunião COMPOM com a previsão para o 

encerramento do exercício com Selic a 6,50% (seis vírgula cinquenta por cento), 2019 com 7,63% 

(sete vírgula sessenta e três por cento), 2020 com 8,50% (oito vírgula cinquenta por cento) e 

2021 com o mesmo percentual. Na continuidade o Presidente do Comitê de Investimentos 

apresentou a rentabilidade da carteira, com índice de 0,17% (zero vírgula dezessete por cento) 

que representou o acréscimo de R$ 203.864,42 (duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e 

quatro reais e quarenta e dois centavos) ao patrimônio líquido. Sobre as principais 

movimentações realizadas no mês o Presidente destacou aos presentes a aplicação no valor de 

R$ 1.095.306,09 (um milhão, noventa e cinco mil, trezentos e seis reais e nove centavos) em 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, referente ao repasse mensal realizado 

pela Prefeitura, o resgate de BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 

1.692.464,30 (um milhão e seiscentos e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro 

reais e trinta centavos), aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor 

de R$ 1.397.166,45 (um milhão trezentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e seis reais e 

quarenta e cinco centavos), resgate em BB PERFIL RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 387.942,26 (trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e 

quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), resgate de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

em BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  e resgate no valor de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil) em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. As movimentações 

foram referendadas pelo 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 _________________________________ 
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