INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV,
REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 segunda reunião
ordinária do Comitê de Investimento, sendo a trigésima sétima reunião da
administração 2016/2020. Ao iniciar as exposições, o Presidente do Comitê de
investimento informou que a reunião versaria sobre as movimentações financeiras
ocorridas no mês de junho de 2019. Na sequência, disponibilizou a planilha de
saldos atualizados dos fundos, bem como o relatório financeiro elaborado
conjuntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. No
relatório apresentado, os membros do Comitê analisaram os movimentos do
segundo trimestre e primeiro semestre do exercício de 2019. Para o fechamento do
mês junho, o comitê apurou a importância líquida patrimonial de R$ 138.000.091,13
(cento e trinta e oito milhões, noventa e um reais e treze centavos). Apurou-se
também, que no segmento de renda fixa a rentabilidade foi de 1,76% (um inteiro e
setenta e seis centésimos por cento) representando um acréscimo no segmento de
R$ 2.381.628,73 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte oito
reais e setenta e três centavos). Na renda variável, o Presidente do comitê destacou
o comportamento positivo no cenário econômico, com consequente reflexo nos
fundos de investimentos CAIXA ALOCAÇAO MACRO FIC MULTMERCADO LP,
com rentabilidade no índice de 2,18% (dois inteiros e dezoito centésimos por cento)
e CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP com o índice de 1,58% (um inteiro e
cinquenta e oito centésimos por cento) nos rendimentos. Ainda versando sobre a
rentabilidade, o comitê apurou que no acumulado do semestre os fundos
rentabilizaram o total de R$ 9.580.425,39 (nove milhões, quinhentos e oitenta mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), perfazendo uma meta
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de 7,46% (sete inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) de modo que o
esperado para o mês foi de R$ 5,18% (cinco inteiros e dezoito centésimos por
cento). Em referência aos enquadramentos, apurou-se a conformidade frente a
resolução 3.922 e coerência quanto a política de investimentos para o período. Na
distribuição dos fundos, o Banco do Brasil concentrou 49,28% (quarenta e nove
inteiros e vinte e oito centésimos por cento) com o patrimônio sob gestão no valor de
R$ 68.011.874,66 (sessenta e oito milhões, onze mil e oitocentos e setenta e quatro
reais e sessenta e seis centavos) e o Banco Caixa Econômica Federal, com o
percentual de 50,72% (cinquenta inteiros e setenta e dois centésimos por cento) sob
gestão, com investimentos no valor de R$ 69.988.216,47 (sessenta e nove milhões,
novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e sete
centavos). Ainda na condução dos trabalhos, o presidente do Comitê de
Investimentos apresentou aos membros, as análises de novos fundos realizadas
pela empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Informou que o trabalho
tem a finalidade de angariar informações para futuras composições da carteira. O
primeiro fundo avaliado foi do Banco Caixa Econômica Federal, o fundo CAIXA
AÇÕES MULTGESTOR FIC AÇÕES cnpj 30.068.224/0001-07, com parecer
favorável pela consultoria financeira, entretanto nas demonstrações, o comitê
realizou reflexões sobre o reduzido prazo de vida do produto.

Seguindo as

exposições, foi demonstrada a análise do fundo BB AÇÕES FIC AÇÕES
PREVIDENCIÁRIO cnpj 12.270.783/0001-99, que na condução dos trabalhos foi
apontado através dos membros do comitê, dúvidas com relação a incidência da taxa
de performance do produto e qual o percentual aplicado. Referente ao fundo BB
AÇÕES FIC AÇÕES VALOR FIC PREVIDENCIÁRIO cnpj 29.258.294/0001-38,
mesmo havendo manifestação positiva da consultoria financeira, o comitê solicitou
maiores esclarecimentos por conta dos prazos exigidos na carência dos resgates. O
Comitê discutiu também, sobre o fundo BB DIVIDENDO FIC AÇÕES cnpj
05.100.191/0001-87, que apresentou parecer negativo da consultoria financeira,
considerando que os preços das ações não valorizam em dados cenários
econômicos prejudicando a estratégia de ganhos. Ainda no desenvolvimento dos
trabalhos, o Comitê analisou o fundo BB ENERGIA FI AÇÕES, em que a empresa
de consultoria financeira Crédito & Mercado orientou que a exposição em fundos
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segmentados, expõe aos riscos daquele determinado ramo de atuação. O
presidente do Comitê de Investimentos apresentou também, o parecer da Crédito &
Mercado em relação ao Fundo BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
com cnpj 10.418.335/0001-88, que é de exclusividade do setor previdenciário.
Segundo o diagnostico realizado pela consultoria, as grandes corporações
apresentam menores projeções de crescimento, já considerando suas atuais
proporções. Tal ocorrência, teria maior importância na busca por dividendos e não
pela valorização de cotas. Realizando a leitura das analises, o Comitê apreciou
também, as considerações referentes ao fundo BB SETOR FINANCEIRO FIC
AÇÕES com cnpj 08.973.948/0001-35 com abertura para todos os segmentos de
investidores, mas não sugeriu aporte, por conta de estar presente somente em um
segmento de mercado. A mesma consideração foi aplicada à análise do fundo BB
TECNOLOGIA FI AÇÕES cnpj 01.578.474/0001-88. Concluindo as análises, foi
apresentado o estudo para o fundo BB INDEXADO IBOVESP FIC AÇÕES cnpj
73.899.759/0001-21 que apresentou baixa relevância, por apresentar indexação a
determinado índice de rentabilidade. Sobre as análises dos fundos, o Comitê
convencionou que seria importante uma reunião com representante do Banco do
Brasil para discutir as dúvidas que não foram dirimidas na reunião. O presidente do
comitê se manifestou favorável ao pedido, comprometendo-se a verificar na agenda
do gerente do segmento de governos do Banco do Brasil uma reunião para discutir
de forma mais ampla os produtos de investimentos. Na esteira, foram colocados
para referendar junto ao comitê, os principais movimentos do exercício, sendo
aplicação em CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP no valor de R$ 200.000,00,
(duzentos mil reais), resgate em IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP, no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), aplicação em CAIXA
ALOCAÇAO MACRO FIC MULTMERCADO no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), resgate em BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que na
sequência foi encaminhado para aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

no mesmo valor e seguiu para aplicação no fundo BB

ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Apurou-se também, o
movimento de aplicação no importe de R$ 1.207.199,80 (um milhão, duzentos e sete
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mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) no fundo BB FLUXO FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Já no enceramento dos trabalhos o Comitê de
Investimentos referendou os movimentos nos fundos. 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
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