
 

 

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS 

RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 segunda reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a vigésima sétima 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 trigésima primeira reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a vigésima quinta da administração 2016/2020, realizada no dia 28 de agosto 

de 2018.  Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes.  Dando sequência o 

Presidente do Comitê inicia os trabalhos informando aos presentes que em decorrência a 

manifestação por ofício, realizada pelo Diretor Presidente, Senhor Luis Carlos Benites Biagi, 

onde solicita o afastamento de suas atividades e ainda considerando o Ofício n.º 385/2018 e 

Portaria n.º 48.666, de 03 de setembro de 2018, ambos expedido pelo Chefe do Executivo 

Municipal que,  informa sobre o ato de exoneração do servidor Luis Carlos Benites Biagi do 

quadro de servidores efetivos do município, se fez necessário, em obediência as disposições da 

Lei Complementar n.º 80, em seu inciso XXIV, do artigo 66 e Inciso V, do Artigo 67, se constituir 

imediatamente de modo provisório a nova diretoria. Esclareceu ainda o Senhor Márcio Francisco 

de Deus, que interinamente ocupará o cargo de Diretor Presidente e o Senhor Cleber Luis 

Braga acumulará os cargos de Diretor de Benefícios e Diretor Financeiro. Realizada tais 

considerações, o senhor Marcio Francisco de Deus, prossegue com os trabalhos e informa que 

a reunião tratará dos movimentos ocorridos no mês de agosto. Por seguinte, são entregues aos 

presentes a planilha com os saldos atualizados dos fundos, e relatório mensal de investimentos 

elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Na esteira 

apresenta que no mês tratado, a composição liquida financeira foi de R$ 119.276.396,09 (cento e 

dezenove milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e nove 

centavos). Na continuidade, ressaltou que mesmo com a redução dos índices de inflação, 

acompanhar a meta atuarial é um desafio, que no mês, o esperado foi de 6,95% (seis vírgula 

noventa e cinco por cento) e a meta alcançada foi de 3,70% (três vírgula setenta por cento). 

Sobre o resultado apresentado, destacou o desempenho negativo dos fundos vinculados aos 

IMA´s. Na condução dos trabalhos, esclareceu que a atual composição da carteira assegurou a 

preservação do capital com rentabilidade de 0,03 (zero virgula zero três por cento). Seguindo com 

as exposições, informa que o Banco do Brasil concentrou 53,28% (cinquenta e três virgula vinte e 

oito por cento) do capital investido e o Banco Caixa Econômica Federal 46,72% (quarenta e seis, 

virgula setenta e dois por cento). Em relação aos enquadramentos, foi verificada pelo comitê a 



 

 

 

 

obediência às disposições da resolução bem como a consonância com a política de 

investimentos. O comitê de investimento realizou uma análise sobre a inflação negativa de -0,09 

(menos zero vírgula zero nove) e discutiram sobre a manutenção da taxa Selic nos meses de 

agosto e setembro no índice de 6,50% (seis virgula cinquenta por cento). Sobre os principais 

movimentos realizados, o senhor Márcio Francisco de Deus informou a aplicação no valor de R$ 

1.082.216,56 (um milhão, oitenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis 

centavos) referente ao repasse mensal realizado pela Prefeitura, resgate proveniente de cota de 

bonificação do FUNDO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, no valor 

de R$ 235.016,71 (duzentos e trinta e cinco mil, dezesseis reais e setenta um centavos), com 

imediata aplicação em CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS, aplicação em BB PERFIL 

FIC RENDA FIXA REFERENCIADO no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), resgate 

em BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA no valor de R$ 2.000.882,43 (dois milhões, 

oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), aplicação na mesma importância em 

BB FLUXO FIC RENDA FIXA, resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no 

valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) resgate de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

em BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, com posterior aplicação em BB ALOCAÇÃO 

ATIVA FIC RENDA FIXA no valor de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) e aplicação no mesmo 

valor em BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Ainda 

realizando referência sobre as movimentações, informou sobre o repasse da Prefeitura para 

pagamento de aposentados e pensionistas no valor de R$ 461.345,75, aplicados em BB FLUXO 

FIC RENDA FIXA e por fim o resgate de R$ 981.258,24 (novecentos e oitenta e um mil, duzentos 

e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) para composição do débito de folha de 

pagamento.  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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