
 

 

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 

DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos trinta dias do mês de outubro 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 terceira reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a vigésima oitava 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 segunda reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a vigésima sexta da administração 2016/2020, realizada no dia 25 de 

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

sequência o Presidente do Comitê inicia os trabalhos informando aos presentes que a reunião 

tratará dos movimentos ocorridos no mês de setembro. Na continuidade, deixou à disposição a 

planilha com os saldos atualizados dos fundos, por seguinte foi distribuído o relatório da empresa 

de consultoria Crédito & Mercado do mês tratado, bem como as considerações do terceiro 

trimestres. O presidente do comitê de investimentos, informou que no fechamento do exercício o 

saldo das aplicações somaram a importância de R$ 120.230.873,17 (cento e vinte milhões, 

duzentos e trinta mil, oitocentos e setenta e três reais e dezessete centavos). O presidente 

ponderou que apesar da economia sinalizar um posicionamento atrelado as expectativas 

políticas, o mês apresentou inflação, o que interferiu negativamente na aproximação da meta 

atuarial. Esclareceu ainda, que a meta atuarial esperada foi de 7,93% (sete vírgula noventa e três 

por centos), enquanto a meta obtida foi de 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento). O índice 

de rentabilidade foi de 0,49 (zero, vírgula quarenta e nove por cento), representando um 

acréscimo de capital no valor de R$ 581.192,11 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e noventa e 

dois reais e onze centavos). Contextualizando a desconfiança no cenário político, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus ponderou sobre a participação do índice negativo do Fundo BB IMA-

B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.  No seguimento das atividades, 

informou que o Banco do Brasil concentrou 52,65% (cinquenta e dois vírgula sessenta e cinco por 

cento) do capital investido, enquanto do Banco Caixa Econômica Federal apresentou o índice de 

47,35% (quarenta e sete virgula trinta e cinco por cento). Sobre a estratégia de alocação 

destacou a participação dos fundos vinculados ao IRF-M1 com 21,50% (vinte e um vírgula 

cinquenta por cento) da composição da carteira. Sobre a observância aos índices de alocações 

estabelecidos pela resolução 3.922 e  4.392, foram verificados os enquadramentos nas 

respectivas alíneas. Por seguinte, foi referendado junto ao comitê de investimentos o resgate em 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor de R$ 76.763,89 (setenta e 

seis mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), aplicação em CAIXA 



 

 

 

 

BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor de R$ 1.067.861,77 (um milhão 

sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), resgate em BB 

FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para composição de saldo para execução da folha de 

pagamento, aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 

461.321,92 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois 

centavos) vinculado ao repasse dos pagamentos dos servidores aposentados e pensionistas da 

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

981.258,24 (novecentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos) vinculado ao movimento de pagamento da folha mensal e aplicação em no mesmo 

fundo no importe de R$ 81.255,85 (oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 

e cinco centavos), referente ao repasse mensal realizado pela DAEMO Ambiental. Na 

continuidade dos trabalhos, o presidente do comitê de investimentos realiza uma explanação 

sobre a elaboração da política de investimentos para o exercício de 2019. O membro do conselho 

Fabrício Henrique Raimondo ponderou, que considerando a quantidade e a complexidade dos 

elementos a serem analisados seria conveniente uma reunião específica para abordar o tema. O 

conselho preservou o mesmo entendimento e o presidente marcou uma reunião extraordinária 

para continuidade dos trabalhos no dia 31 de outubro as 16hs (dezesseis horas).  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 _________________________________ 
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