ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS
RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018,
ÀS QUINZE HORAS.

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 quinta reunião ordinária do Comitê de Investimento,
sendo a trigésima 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 quarta reunião ordinária do Comitê de Investimento, realizadas no dia 28 de
novembro de 2018. Não havendo impugnações a Ata é aprovada pelos presentes. Em
continuidade o senhor Márcio Francisco de Deus, informa que a reunião versará sobre as
ocorrências do mês de novembro, entregando o relatório mensal do mês tratado, elaborado
juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito e Mercado, deixa e disposição
também o saldo atualizado dos fundos. Posteriormente informa que no fechamento mês de
novembro, o patrimônio líquido do OLIMPIA PREV foi de R$ 124.666.898,45 (cento e vinte e
quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e
cinco centavos). Sobre a rentabilidade, o comitê considerou que o mês foi de baixa rentabilidade,
comparado ao comportamento positivo do mês anterior. O Senhor Márcio Francisco de Deus,
realizou considerações sobre treinamentos na área de investimentos, considerando a
manutenção da taxa Selic em 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) e a dificuldade de
seguir a meta atuarial para o próximo exercício. Ponderou ainda o Presidente do Comitê de
Investimentos, sobre a possibilidade de investimentos mais arrojados, considerando a baixa
expectativa de rentabilidade nos fundos atrelados a renda fixa. Nesse contexto, o Comitê
argumentou sobre tal importância, salientando que determinados investimentos demandam
períodos superiores a 02 (dois) anos para rentabilizar o capital investido. Ainda sobre o assunto, o
senhor Márcio Francisco de Deus informou que a meta esperada para o período foi de 9,25%
(nove inteiros e vinte e cinco décimos por cento), enquanto alcançado foi de 7,91% (sete inteiros
e noventa e um décimos por cento). Os fundos atrelados aos IMA´s, mesmo com a desconfiança
e expectativas no cenário político, obtiveram excelente desempenho. Quanto a distribuição do
patrimônio, o Banco do Brasil concentrou R$ 52,64% (cinquenta e dois inteiros e sessenta e
quatro décimos por cento) do capital investido, enquanto o Banco Caixa Econômica Federal,
concentrou 47,36% (quarenta e sete inteiros e trinta e seis décimos por cento) do patrimônio. Na
continuidade, o Comitê verificou o enquadramento dos investimentos frente a política e resolução.
Sobre o tema, o Comitê discutiu as alterações promovidas pela resolução 4.695 em 27 de
novembro de 2018, divulgada pelo Banco Central na mesma data. Na continuidade, o Comitê
discutiu a preocupação já apresentada em reuniões anteriores, sobre a meta atuarial e o

Presidente do Comitê, argumentou que se faz importante destacar o desempenho frente a meta
atuarial nos exercícios de 2016 e 2017. O Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, destacou
que em 2016 a meta esperada foi de 12,64% (doze inteiros e sessenta e quatro décimos por
cento) e a carteira no mesmo ano rentabilizou 17,31% (dezessete inteiros e trinta e um décimos),
em 2017, a meta esperada foi de 9,04% (nove inteiros e quatro centésimos por cento) e o
desempenho da carteira, percebeu a rentabilidade no patamar de 11,58% (onze inteiro e
cinquenta e oito décimos por cento). Considerou o senhor Márcio Francisco de Deus, que o
histórico positivo nos últimos dois anos, entrega certo equilíbrio para o fechamento, salientando
que a rentabilidade deve ser analisada considerando períodos superiores a 12 (doze) meses.
Sobre os principais movimentos realizados no mês, o presidente do Comitê destacou o resgate
em BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 90.522,56 (noventa e mil,
quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) vinculados a pagamento de
consignados, resgate no mesmo fundo no valor de R$ 80.246,23 (oitenta mil, duzentos e quarenta
e seis reais e vinte e três centavos) também vinculados a obrigações de consignados, aplicação
em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no importe de R$ 1.068.853,09 ( um milhão,
sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos) vinculado ao repasse
mensal da Prefeitura, resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para composição de saldo de folha de
pagamento e aplicação no mesmo fundo no valor de R$ 430.498,94 (quatrocentos e trinta mil,
quatrocentos e noventa e reais e noventa e quatro centavos) vinculados ao repasse do
pagamento dos aposentados e pensionista da Prefeitura geridos pelo OLIMPIA PREV. 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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