INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
ATA

DA

QUADRAGÉSIMA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DO

COMITÊ

DE

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV,
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 membros efetivos
Fabricio Henrique Raimondo e Silas Rosa, realizou-se a quadragésima reunião
ordinária do Comitê de Investimento, sendo a trigésima quinta reunião da
administração 2016/2020. Ao iniciar as exposições o Senhor Márcio Francisco de
Deus informa que apresentará as movimentações dos fundos realizadas em abril do
presente exercício. Por seguinte entrega aos membros do comitê de investimentos
do OLIMPIA – PREV, uma cópia da planilha atualizada dos saldos e na sequência o
relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de Consultoria
Financeira Crédito & Mercado do mês tratado. Ainda com a palavra, informa que no
enceramento do exercício o OLIMPIA – PREV apresentou um saldo de patrimônio
líquido no valor de R$ 133.254.322,47 (cento e trinta e três milhões, duzentos e
cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).
Sobre os rendimentos de renda fixa, o Presidente do Comitê de Investimentos do
OLIMPIA – PREV, apresentou a rentabilidade no valor de R$ 1.190.057,14 (um
milhão cento e noventa mil, cinquenta e sete reais e quatorze centavos) com
acréscimo de 0,90% (noventa centésimos por cento) ao patrimônio. Com relação a
renda variável, destacou o comportamento positivo dos fundos CAIXA ALICAÇÃO
MACRO FIC MULTIMERCADO LP, com retorno positivo de 1,19% (um inteiro e
dezenove centésimos por cento) e CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP, com
0,74% (setenta e quatro centésimos por cento) de rendimento. Destacou que o
alinhamento do governo com a agenda da Reforma da Previdenciária promoveu
estabilidade no cenário econômico, gerando boas expectativas de retorno no
segmento. Os membros do comitê analisaram que no acumulado do ano, o Instituto
de Previdência já obteve um retorno de R$ 4.902.893,92 (quatro milhões,
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novecentos e dois mil, oitocentos e noventa três reais e noventa e dois centavos)
sobre os investimentos. O comitê discutiu ainda, que mesmo com o resultado
considerável nas aplicações existe uma certa dificuldade em superar a meta atuarial,
que para o mês foi de R$ 4,04% (quatro inteiros e quatro décimos por cento) e
OLÍMPIA – PREV alcançou 3,82% (três inteiros e oitenta e dois centésimos por
cento). Sobre o enquadramento das aplicações, os membros verificaram
enquadramento quanto a resolução 3.922 e atendimento a política de investimentos
para o exercício. Sobre a distribuição dos fundos, o Presidente do Comitê de
Investimentos informou que o Banco Caixa Econômica Federal concentrou 50,63%
(cinquenta inteiros e sessenta e três centésimos por cento) da carteira, enquanto o
Banco do Brasil manteve com 49,37% (quarenta e nove inteiros e trinta e sete
centésimos por cento). Ainda na condução dos trabalhos, o senhor

Márcio

Francisco de Deus destacou os seguintes movimentos: aplicação em CAIXA
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor de R$ 1.033.580,16 (um
milhão, trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos) oriundos do
repasse mensal realizado pelo Município, aplicação em BB FLUXO RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO, no importe de R$ 41.187,57 (quarenta e um mil, cento e oitenta
e sete reais e cinquenta e sete centavos) referente ao pagamento do parcelamento
do aporte realizado pela Prefeitura, resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos
mil reais) para composição do saldo da folha de pagamento e resgate em BB
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 60.670,83 (sessenta
mil, seiscentos e setenta reais e oitenta três centavos) referente ao pagamento de
consignados, na continuidade os movimentos foram referendados pelo comitê. O
comitê discutiu também, sobre a manutenção da Taxa Selic pelo COPOM em
reunião realizada nos dias 07 (sete) e 8 (oito) de maio, que decidiu pela
permanência do índice em 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento). O
Senhor Fabricio Henrique Raimondo argumentou que houve até indícios no
cenário, que poderiam propor novos cortes, mas a decisão não foi consolidada. O
senhor Márcio Francisco de Deus, informou sobre a reunião realizada com o
gerente da área institucional governo do Bradesco Douglas Mendes Lopes,
juntamente com o gerente da agência local e o membro do comitê de investimento
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Fabrício Henrique Raimondo. Na ocasião o senhor Douglas Mendes Lopes
realizou uma síntese do atual cenário econômico, bem como uma leitura bastante
positiva quanto a renda variável para os próximos períodos. O comitê definiu
também aumentar exposição em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no FUNDO DE
INVESTIMENTOS CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP e CAIXA ALICAÇÃO
MACRO FIC MULTIMERCADO LP. 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.-.-.-.-.

Márcio Francisco de Deus

_________________________________

Fabrício Henrique Raimondo

_________________________________

Silas Rosa

_________________________________

