
 

 

 

 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 quarta reunião ordinária do Comitê de Investimento, 

sendo a vigésima nona 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 das Atas da trigésima terceira reunião ordinária e da quarta reunião extraordinária 

do Comitê de Investimento, realizadas no dia 30 de outubro de 2018 às quinze horas e no dia 31 

de outubro de 2018 às dezesseis horas, respectivamente. Não havendo impugnações as atas são 

aprovadas pelos presentes.  Dando sequência o Presidente do Comitê inicia sua explanação 

informando que a reunião realizará análise dos movimentos ocorridos no mês de outubro de 

2018. Por seguinte, informa que no mês em referência o Instituto apresentou um saldo líquido de 

aplicação no fechamento de R$ 124.099.077,27 (cento e vinte e quatro milhões, noventa e nove 

mil, setenta e sete reais e vinte e sete centavos). Na sequência, considerou a melhora de 

desempenho dos fundos, onde o comitê verificou a rentabilidade de 2,91% (dois vírgula noventa e 

um por cento) que promoveu um aumento de R$ 3.511.023,89 (três milhões, quinhentos e onze 

mil, vinte e três reais oitenta e nove centavos) ao patrimônio. Sobre a meta atuarial, o Comitê de 

Investimentos considerou que apesar do desempenho aferido no mês, a meta alcançada foi de 

7,24% (sete vírgula vinte e quatro por cento) enquanto a meta esperada foi de 8,97% (oito vírgula 

noventa e sete por cento). O Senhor Márcio Francisco de Deus, argumentou que a rentabilidade 

ficou atrelada a definição do processo eleitoral. Sobre o assunto, o comitê considera que ainda 

não há uma estabilidade política, argumentando que o início do novo governo será marcado por 

uma expectativa geral para o início das reformas. O Senhor Fabricio Henrique Raimondo, 

ponderou que, se identificada falta de capacidade de articulação do novo governo, a economia 

brasileira pode perder credibilidade no cenário internacional, impactando negativamente na 

classificação dos ratings. Ainda sobre a rentabilidade dos fundos, o Senhor Márcio Francisco de 

Deus considerou a participação da rentabilidade dos IMA´S, sobretudo ao IMA 5+ que 

rentabilizou 10,04% (dez virgula quatro por cento) corrigindo a defasagem negativa no exercício. 

O comitê analisou a importante decisão de manter posição nos fundos atrelados aos 

IMA´S, mesmo nos períodos de alta volatilidade, considerando a recuperação demonstrada no 

mês. Sobre a distribuição dos fundos, o Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV apurou 

que 47,30% (quarenta e sete vírgula trinta por cento) da carteira se concentrou no Banco Caixa 

Econômica Federal e o Banco do Brasil com 52,70% (cinquenta e dois vírgula setenta por cento) 

dos valores aplicados. No que tange ao enquadramento, foi avaliado consonância aos 



 

 

 

 

dispositivos da Resolução 3.922. na continuidade o Senhor Márcio Francisco de Deus 

apresenta os movimentos de fundos realizados no mês e o comitê referenda os seguintes 

movimentos: Resgate em BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 

118.128,81 (cento e dezoito mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos) referente a 

consignados da folha de pagamento, aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de 1.071.554,36 (um milhão, setenta e um mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de 200.000,00 (duzentos mil reais) com a finalidade de compor saldo 

para folha de pagamento, aplicação no valor de R$ 238.195,74 (duzentos e trinta e oito mil, cento 

e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) proveniente de transferências entre contas, 

aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 457.235,38 

(quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) 

referente a repasse da Prefeitura para pagamento de aposentados e pensionistas vinculados a 

esta, e aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no importe de R$ 

67.775,46 (sessenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) 

provenientes de repasses da DAEMO AMBIENTAL. 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 _________________________________ 

 


