INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV,
REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Liamar Veroneze Correa e Silas Rosa realizou-se a quadragésima
quarta reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a trigésima nona reunião
da administração 2016/2020. Ao iniciar as tratativas, o Presidente do Comitê de
Investimentos do OLIMPIA PREV, informa que em obediência as disposições do
ofício n.º 438/2019 exarado pelo chefe do executivo em 28/08/2019 ficou desligado
das atividades do referido comitê, o membro Fabrício Henrique Raimondo. O
Senhor Márcio Francisco de Deus informou ainda na ocasião, que foi nomeada a
Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa. O Presidente do Comitê de
Investimentos destacou as principais atribuições do Comitê e por seguinte foi dada a
posse a nova componente. A Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, toma
ciência de suas atribuições e os trabalhos são iniciados. Na condução dos trabalhos,
o Presidente do Comitê de Investimentos realiza a entrega do relatório de
investimentos, elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira
Crédito & Mercado, referente as movimentações do mês de agosto. Na oportunidade
foi entregue também, a planilha com saldos atualizados dos fundos vinculados a
carteira de investimentos do OLIMPIA PREV. Por seguinte, os membros do Comitê
de Investimentos apuraram a importância de R$ 139.806.537,62 (cento e trinta e
nove milhões, oitocentos e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois
centavos) na composição líquida em carteira. Versando sobre o cenário econômico,
o comitê discutiu a elevação da desconfiança do consumidor a nível global,
considerou também as quedas nos índices de consumo na Europa e Azia. Foi
contextualizada nas discussões, a guerra comercial entre China e Estados Unidos.
Entendeu os membros do Comitê, que diante um cenário com inúmeras incertezas,
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os investidores optaram por proteção na moeda americana com consequente
aumento do dólar e resultados negativos para os fundos atrelados aos IMA´s. O
Senhor Márcio Francisco de Deus, considerou que apesar de elevado nível de
desconfiança, os fundos CAIXA RV 30 MULTMERCADO LP e CAIXA ALOCAÇÃO
MACRO FIC MULTMERCADO LP, apresentaram resultados positivos e acima da
média em relação aos demais fundos da carteira. Ainda sobre os resultados dos
investimentos, o Presidente do Comitê de Investimentos informou que a
rentabilidade percebida para o mês foi de R$ 161.895,25 (cento e sessenta e um mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) que representou uma
evolução de 0,12% (doze centésimos por cento) de acréscimo ao patrimônio. O
senhor Márcio Francisco de Deus, destacou que o resultado ainda mantém o
OLIMPIA PREV frente a meta atuarial, sendo que o percentual esperado foi de
6,60% (seis inteiros e sessenta centésimos por cento) e o Instituto está superando
com o índice de 8,57% (oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento). Na
continuidade dos trabalhos, o Presidente do comitê destacou o cumprimento da
carteira frente a resolução 3.922, mas ponderou a necessidade de ajuste quanto ao
enquadramento da política de investimentos elaborada para o exercício. Ainda sobre
a ocorrência, o Comitê elaborou juntamente com o Presidente a estratégia para
promover o acerto. Foi colocado em discussão, a rentabilidade percebida nos fundos
de renda fixa, sobretudo o CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA, que conforme demonstrado na reunião anterior, o mesmo não estava
apresentando prêmios alinhados com as expectativas da meta. Ressaltou o
Presidente do Comitê de Investimentos, que em dado momento, o produto serviu
como ferramenta de proteção e com os atuais arranjos promovidos no cenário
político, condução positiva na aprovação da reforma previdenciária, redução da taxa
Selic e com fortes indicadores de maiores reduções somados a um cenário de baixa
inflação, permite o OLIMPIA PREV aumentar a exposição em renda variável.
Considerando os cenários e em consonância com a necessidade de acertar a
carteira de investimentos em relação ao Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b”, o Comitê de
Investimentos decidiu realizar o resgate no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA, para alocação em CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP no importe de
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2.000.000,00 (dois milhões de reais) e aplicação em CAIXA ALOCAÇÃO MACRO
FIC MULTMERCADO LP no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões). Conforme
salientou o Presidente ao Comitê de Investimentos, os dois produtos de
investimentos já haviam recebido apreço com indicação positiva da empresa de
consultoria financeira Crédito & Mercado em data anterior. Sobre o FUNDO DE
INVESTIMENTOS CAIXA MULTMERCADO RV 30 LONGO PRAZO, o presidente
disponibilizou para leitura o regulamento, lâmia de informações essenciais com
emissão do mês de agosto, questionário Padrão Due Diligence para Fundos de
Investimento – Seção 2 e material semelhante referente ao FUNDO CAIXA
ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO. Após a leitura o comitê decidiu por
unanimidade efetivar as alocações. O Presidente do comitê de investimentos Márcio
Francisco de Deus, comunicou aos presentes que a decisão também passaria pela
discussão e aprovação do Conselho Fiscal e posteriormente ao Diretor Presidente.
Sobre a distribuição do patrimônio investido, o Presidente do Comitê de
Investimentos informou aos presentes, que o Banco do Brasil concentrou 48,66%
(quarenta e oito inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) com R$
68.031.168,99 (sessenta e oito milhões, trinta e um mil, cento e sessenta e oito reais
e noventa e nove centavos) e o Banco Caixa Econômica Federal com 51,34%
(cinquenta e um inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) representando R$
71.775.368,63 (setenta e um milhões setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e
sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) sob gestão. Na continuidade, o
Diretor Presidente colocou para referendar os seguintes movimentos: Aplicação em
BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.058.565,76 (um
milhão, cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis
centavos) vinculado ao repasse mensal realizado pelo município, resgate atrelado
ao mesmo fundo no importe de R$ 50.509,14 (cinquenta e nove mil, quinhentos e
nove reais e quatorze centavos) para pagamento de consignados e imposto de
renda junto a Prefeitura. Apurou-se também o pagamento de cota de bonificação do
fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de
R$ 30.779,96 (trinta mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis
centavos), pagamento de conta de bonificação do fundo CAIXA BRASIL 2020 IV
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA no valor de R$ 235.174,04 (duzentos e trinta
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e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e quatro centavos), resgate em CAIXA
BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no importe de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) com posterior aplicações em CAIXA RV 30
MULTMERCADO LP, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e aplicação
no mesmo valor em CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP. O
comitê referendou aplicação de R$ 469.146,50 (quatrocentos e sessenta e nove mil,
cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) em BB FLUXO FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO, referente ao repasse de aposentados e pensionistas
vinculados a Prefeitura e resgate no mesmo fundo para composição da folha de
pagamento do mês de agosto no importe de R$ 1.347.583,11 (um milhão, trezentos
e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos). 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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