
 

 

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA 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 28 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 primeira reunião ordinária do Comitê de 

Investimento, sendo a vigésima sexta 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 reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo 

a vigésima quarta da administração 2016/2020, realizada no dia 31 de julho de 2018.  Não 

havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes.  Dando sequência o Presidente do 

Comitê inicia sua exposição utilizando o recurso data show e informa aos presentes que a reunião 

versará sobre as movimentações do mês de julho do corrente exercício. Na ocasião, foi 

disponibilizado o relatório de investimento elaborado pela empresa de consultoria financeira 

Crédito & Mercado e a planilha dos fundos de investimentos com os saldos do dia. Na 

continuidade das tratativas, informa que no fechamento do mês tratado o patrimônio líquido do 

OLIMPIA PREV, foi de R$ 118.878.876,91 (cento e dezoito milhões, oitocentos e setenta e oito 

mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos). Sobre a rentabilidade do mês, 

esclareceu que apesar da obtenção do índice de 1,24% (um vírgula vinte e quatro por cento), com 

rendimento líquido de R$ 1.450.960,28 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e 

sessenta reais e vinte e oito centavos), não foram suficientes para estabelecer um equilíbrio 

diante a meta atuarial, que apresentou um índice de 6,48% (seis vírgula quarenta e oito por 

cento) para o mês enquanto o OLIMPIA PREV alcançou o índice de 3,67%. O comitê discutiu que 

a melhoria no resultado está vinculada ao aumento da procura de produtos e serviços, que foram 

suprimidos nos meses de maio e junho. Foi realizada uma abordagem sobre o IPCA, que no 

encerramento do mês sinalizava uma leve redução. Discorreram ainda, que as rentabilidades 

mais expressivas nos fundos de investimentos vincularam-se aos IMA´s, que mantem a alta 

volatilidade, traduzindo com fidelidade o pior momento do País no tocante as questões 

econômicas e política. Na continuidade dos trabalhos, o presidente informa que o Banco do Brasil 

concentrou 53,13% (cinquenta e três vírgula treze por cento) do capital aplicado, o que representa 

o valor de R$ 63.157.830,93 (sessenta e três milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e 

trinta reais e noventa e três centavos) e o banco Caixa Econômica Federal com um percentual de 

46,87% (quarenta e seis vírgula oitenta e sete por cento) com o capital de R$ 55.721.045,88 

(cinquenta e cinco milhões, setecentos e vinte e um mil, quarenta e cinco reais e oitenta e oito 

centavos). O Presidente salientou o total cumprimento dos limites estabelecidos pela resolução 

n.º 3.922/2010, bem como as diretrizes definidas pela política de investimentos. Sobre os 



 

 

 

 

principais movimentos de recursos realizados no mês, o Diretor Financeiro informou inicialmente 

a aplicação em CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, no importe de R$ 1.073.036,71 

(um milhão, setenta e três mil, trinta e seis reais e setenta e um centavos). Foi informado também 

sobre o resgate em BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX PREVIDENCIÁRIO no 

valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos reais) que teve como objetivo compor saldo para 

execução da folha. Na sequência explanou sobre as aplicações de R$ 1.180.011,46 (um milhão, 

cento e oitenta mil, onze reais e quarenta e seis centavos) e aplicação de R$ 467.460,79 

(quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) 

em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e resgate de R$ 1.065.030,09 (um milhão 

sessenta e cinco mil, trinta reais e nove centavos) no mesmo fundo. Os movimentos foram 

referendados pelos membros do Comitê e 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 _________________________________ 

 


