INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV,
REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, às quinze horas, sob a Presidência do Senhor Márcio Francisco de
Deus, Presidente do Comitê de Investimento dos Recursos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia – OLÍMPIA PREV e
membro efetivo Fabrício Henrique Raimondo e membro suplente Silas Rosa,
realizou-se a trigésima sétima reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a
trigésima segunda reunião da administração 2016/2020. Ao iniciar suas exposições
o Senhor Márcio Francisco de Deus, realiza a entrega da planilha com os saldos
dos fundos de investimentos do mês de fevereiro, disponibiliza também, o relatório
elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado
referente ao mês de janeiro. O Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA
– PREV, informa que no encerramento do mês de janeiro o Instituto apresentou um
saldo líquido em investimento no importe de R$ 130.134.778,91 (cento e trinta
milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e um
centavos). Na continuidade da exposição, considerou que as expectativas para a
definição da agenda das reformas foram absorvidas pelo mercado de maneira
positiva. Argumentou o Senhor Márcio Francisco de Deus, que em consonância a
tal expectativa, a rentabilidade dos fundos obteve o índice de 1,89% (um inteiro e
oitenta e nove décimos), representado um acréscimo de R$ 2.426.341,36 (dois
milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e
seis centavos), ao patrimônio no referido mês. Considerou que houve um
comportamento de recuperação dos fundos atrelados aos IMA´S, com rentabilidade
superior a 4,30% (quatro inteiros e trinta centésimos). Sobre a meta atuarial, o
Comitê de Investimentos do OLÍMPIA – PREV apurou que o índice esperado foi de
0,83% (oitenta e três centésimos), de modo que a referência foi superada. Ainda
tratando sobre o tema, o Senhor Márcio Francisco de Deus, apresenta ao comitê o
cálculo sobre a rentabilidade real no exercício de 2018. O comitê analisou que
considerando o IPCA acumulado em dezembro de 3,75% (três inteiros e setenta e
cinco centésimos) e a rentabilidade percebida no exercício 8,98% (oito inteiros e
noventa e oito centésimos) expurgando o mencionado índice de inflação, a
rentabilidade real foi de 5,04% (cinco inteiros e quatro centésimos). Sobre os
enquadramentos, o Comitê verificou a regularidade dos mesmos e conformidade
com a política de investimentos. Na esteira, o Senhor Márcio Francisco de Deus
demonstrou o equilíbrio sobre divisão da gestão do patrimônio, onde o Banco do
Brasil concentrou 50,75% (cinquenta inteiros e setenta e cinco centésimos) e o
Banco Caixa Econômica Federal com 49,25% (quarenta e nove inteiros e vinte e
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cinco centésimos). O Presidente do Comitê de Investimentos apresentou um estudo
elaborado pela empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, onde apontou
que a nível de Estado, dentre os 123 (cento e vinte e três) Institutos analisados, o
OLIMPIA - PREV apresentou a 36ª (trigésima sexta) colocação em relação à
rentabilidade. A nível nacional, dentre 414 (quatrocentos e quatorze) Institutos
analisados, o OLIMPIA - PREV estabeleceu sua posição em 111ª (centésima décima
primeira) posição. Voltou a argumentar o Presidente do Comitê de Investimentos,
juntamente com membros do Comitê que é uma posição considerável para o
exercício de 2018 em que apresentou um cenário político e econômico de extrema
instabilidade. Na sequência dos trabalhos, foi informado ao Comitê sobre o processo
de credenciamentos das Instituições Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, já
em obediência ao novo Termo de Análise de Credenciamento conforme previsão
dada no Art.15, §2º, I, da resolução CNM nº 3922/2010. Por seguinte, o Comitê
referendou os principais movimentos de aplicações e resgates ocorridos no mês,
destacando aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor
de R$ 459.791,17 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e um
reais e dezessete centavos) vinculados ao repasse para pagamentos dos
aposentados e pensionistas da Prefeitura e geridos pelo OLIMPIA – PREV,
aplicação no mesmo fundo no importe de R$ 40.942,28 (quarenta mil, novecentos e
quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) oriundos de pagamento de
parcelamento de aporte. Na continuidade dos trabalhos, foram verificados os
resgates de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) e R$ 779.937,91 (setecentos e
setenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos) para
composição de saldo de folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 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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