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 ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 18 DE JUNHO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos dezoito dias do mês de junho 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 Silas Rosa e 

membro suplente Victor Artur Lopes Torres, realizou-se a quadragésima primeira 

reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a trigésima sexta reunião da 

administração 2016/2020, de modo que a ausência do membro efetivo o senhor 

Fabrício Henrique Raimondo, foi justificada por questões de ordem pessoal. 

Iniciando as tratativas o senhor Márcio Francisco de Deus informa que a reunião 

tratará dos movimentos ocorridos em maio do presente exercício. Na sequência 

realizou a entrega da planilha com os saldos atualizados dos investimentos e o 

relatório, elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & 

Mercado do referido mês. Os membros presentes no Comitê de Investimentos do 

OLIMPIA – PREV, apuraram na composição líquida de investimentos o saldo de R$ 

135.694.487,46 (cento e trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Sobre a 

rentabilidade, destacou o comportamento positivo dos fundos atrelados aos IMA´s, 

salientado que o FUNDO DE INVESTIMENTO BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, obteve o percentual de remuneração sobre o 

capital investido de 5,12% (cinco inteiros e doze centésimos por cento). No 

seguimento de renda variável, foi analisado pelos membros do Comitê, que os 

rendimentos dos fundos CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP e 

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, estão atendendo as expectativas quanto a 

remuneração percebida, de modo que na ocasião foi convencionado sobre a 

manutenção de novos aportes para os respectivos fundos. Ainda versando sobre a 

remuneração dos fundos, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou aos 

membros do Comitê que a rentabilidade no mês foi de 1,71% (um inteiro e setenta e 
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um centésimos por cento) perfazendo a importância de R$ 2.281.326,20 (dois 

milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos), 

destacando que a meta estabelecida para o mês foi de 4,71% (quatro inteiros e 

setenta e um centésimos por cento) e a carteira de investimentos do OLIMPIA – 

PREV superou com o índice de 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por 

cento). Sobre a distribuição dos valores aplicados, o comitê apurou que o Banco do 

Brasil concentrou 49,37% (quarenta e nove inteiros e trinta e sete centésimos por 

cento) do capital aplicado, enquanto o Banco Caixa Econômica Federal manteve 

50,63% (cinquenta inteiros e sessenta e três centésimos por cento) dos recursos sob 

gestão. O comitê referendou também na ocasião, os seguintes movimentos: 

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

1.035,928,28, vinculado ao repasse mensal realizado pela Prefeitura Municipal de 

Olímpia, resgate no mesmo fundo com a finalidade de efetivar a transferência entre 

contas de mesma titularidade, resgate em  CAIXA BRASIL TÍTULOS TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, com a finalidade de aplicação em CAIXA RV 30 FI 

MULTMERCADO e resgate no importe de R$ 1.301.966,49 (um milhão, trezentos e 

um mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) vinculado 

ao movimento de folha de pagamento aos aposentados e pensionista. 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 _________________________________ 
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