ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA 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 NOVEMBRO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 Liamar Veroneze Correa e Silas Rosa realizou-se a quadragésima sexta reunião ordinária do
Comitê de Investimentos, sendo a quadragésima primeira reunião da administração 2016/2020. Ao iniciar as
exposições, o Senhor Márcio Francisco de Deus informa aos presentes que a reunião trataria sobre as
movimentações ocorridas no mês de outubro de 2019. Na sequência disponibilizou aos membros do Comitê
de Investimentos do OLIMPIA PREV, a planilha atualizada com os saldos das aplicações, cópia do relatório
de investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Na
ocasião, os membros do Comitê de Investimentos avaliaram um saldo líquido de aplicação no valor de R$
144.670.082,00 (cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil e oitenta e dois reais), vinculado
ao fechamento do mês de outubro de 2019. O Presidente do Comitê, destacou o desempenho positivo da
carteira na renda fixa, perfazendo um acréscimo de R$ 2.268.834,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e
oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais). Com relação a renda variável, o cenário também se manteve
positivo, com a expectativa da agenda das reformas estruturais e bom humor no ambiente macroeconômico.
Nesse contexto a carteira obteve um acréscimo de R$ 77.883,50 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e
três reais e cinquenta centavos). Os membros do Comitê de Investimentos apuraram que no exercício de
2019 a carteira de investimentos do OLIMPIA PREV já acumulou a importância de R$ 15.415.333,29 (quinze
milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) perfazendo uma
rentabilidade de 11,99% (onze inteiros e noventa e nove centésimos por cento), enquanto a meta esperada
foi de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos por cento). Em relação aos limites aplicados, o
Comitê analisou consonância quanto a resolução 3.922/2010 e enquadramento diante a Política de
Investimentos. A mesma análise foi realizada quanto aos subsegmentos, de modo que os valores também
não apresentaram divergências. Os membros presentes do Comitê apuraram a distribuição dos recursos nos
percentuais 51,24% (cinquenta e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) de junto ao Banco Caixa
Econômica Federal e 48,76% (quarenta e oito inteiros e setenta e seis centésimos por cento) no Banco do
Brasil. Sobre os principais movimentos ocorridos em novembro do exercício tratado, o comitê referendou as

seguintes APR’s: 233 – aplicação no valor de R$ 1.083.676,84 (um milhão, oitenta e três mil, seiscentos e
setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), 235- resgate no valor de R$ 28.006,37 (vinte e oito mil, seis
reais e trinta e sete centavos) em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 236 – aplicação no valor
de R$ 901.397,16 (novecentos e um mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) em BB
ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 237 – resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 37.614,53 (trinta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três
centavos), 238 – resgate em BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor
de R$ 929.403,53 (novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos), 240
– aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 40.864,61 (quarenta mil,
oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), 248 – resgate em BB FLUXO FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 715.123,11 (setecentos e quinze mil, cento e vinte e três reais e
onze centavos), 250 – aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$
79.121,79 (setenta e nove mil, cento e vinte e um reais e setenta e nove centavos), 252 – BB FLUXO FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 197.538,68 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e trinta
e oito reais e sessenta e oito centavos). Na continuidade das exposições, o Presidente do Comitê de
Investimentos informou aos membros presentes, que já havia iniciado a elaboração da política de
investimentos para o exercício de 2020. Na situação, informou que a empresa de consultoria Crédito &
Mercado, disponibilizaria um técnico para visita no dia 28 de novembro com a finalidade de promover
discussões e ajustes. O Presidente informou ainda, que após os ajustes disponibilizaria aos demais
conselheiros a minuta da Política de Investimentos por e-mail. Esclareceu ainda, que todas as discussões
deveriam ser sugeridas através do e-mail e os ajustes, discussões finais e fechamento ficaram previamente
marcados para a próxima reunião ordinária. Os membros do Comitê de Investimentos tomaram
conhecimento também, sobre um curso de Análise de Investimentos junto a empresa de Consultoria
Financeira Crédito & Mercado. O senhor Márcio Francisco de Deus informou que o curso terá duração de
08 (oito) horas e será disponibilizado aos interessados na sede do Instituto. Salientou também, a importância
da participação dos membros, considerando que o treinamento realizaria uma ampla abordagem através dos
seguintes módulos: princípios de investimentos, rentabilidade, liquidez, risco, análise interpretativa da
resolução 3.922, renda fixa e variável, fundos de investimentos em direitos creditórios, fundos de
participação, fundos imobiliários, fundos de investimentos em ações com análise de índices. Do que, para
constar foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -
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