ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS
RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS QUINZE HORAS.

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 Aparecida Veroneze Correa e Silas Rosa realizou-se a quadragésima nona reunião
ordinária do Comitê de Investimentos, sendo a quadragésima quarta reunião da administração 2016/2020.
Ao iniciar as exposições, o Senhor Márcio Francisco de Deus informou que a reunião realizaria análises
dos movimentos ocorridos no mês de janeiro de 2020. Na sequência, disponibilizou aos membros presentes
o relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito &
Mercado do respectivo mês. Oportunidade que também foi disponibilizado a planilha com os saldos
atualizados dos Fundos de Investimentos referentes ao mês de fevereiro. Na sequência, o Presidente do
Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, informou aos presentes que no encerramento do mês de janeiro
de 2020 o saldo apresentado dos fundos foi de 147.073.894,86 (cento e quarenta e sete milhões, setenta e
três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos). O Comitê discutiu a abordagem dada
pela mídia, quanto polarização e o avanço do COVID-19-coronavirus, e consequentemente acentuou-se a
preocupação dos investidores elevando o grau de aversão aos riscos, com possíveis danos econômicos que
a doença pode trazer com a paralização ou a redução de algumas atividades econômicas. Nesse contexto,
o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou aos presentes que o seguimento de renda fixa no OLIMPIA
PREV apresentou uma rentabilidade no índice de 0,37% (trinta e sete centésimos por cento), enquanto a
renda variável que é segmento mais suscetível aos riscos, apresentou o índice negativo de -0,26% (vinte e
seis centésimos por cento negativos). O Comitê analisou que o valor total da rentabilidade acrescida ao
patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia para o mês de janeiro
de 2020 foi de R$ 455.215,56, (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e
seis centavos), perfazendo uma rentabilidade total de 0,31%(trinta e um centésimos por cento). Salientou o
Senhor Márcio Francisco de Deus, que o índice apresentado ficou abaixo da meta esperada para o mês,
que foi de 0,71% (setenta e um centésimos por cento). Na continuidade dos trabalhos, o Comitê avaliou que
os fundos de investimentos apresentaram total consonância quanto ao enquadramento da Política de
Investimentos para o exercício de 2020. A mesma avaliação foi realizada quanto ao enquadramento da
resolução, que também apresentou regularidade quanto a distribuição. O Senhor Márcio Francisco de
Deus, salientou sobre a redução da Taxa Selic na reunião do COPOM ocorrida em fevereiro de 2020, na

qual determinou a Taxa ao índice de 4,25% (quatro inteiros). Nesse aspecto, o Comitê de Investimentos do
OLÍMPIA PREV, classificou como importante o aumento de exposição em renda variável, considerando que
os fundos atrelados aos DI`S, estarão remunerando abaixo da meta atuarial. Outra consideração importante
realizada através dos membros presentes é que a renda fixa dever ser analisada como um dispositivo de
segurança, com o propósito de atenuar eventuais perdas na renda variável. Na continuidade das tratativas,
o Senhor Márcio Francisco de Deus realizou uma síntese das análises dos fundos de investimentos que
foram solicitados junto a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, sendo os seguintes: CAIXA
RV 30 FI MULTMERCADO LP, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP,
BANCO DO BRASIL AÇÕES FIC AÇÕES, BANCO DO BRASIL IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO, BANCO DO BRASIL RETORNO TOTAL FIC AÇÕES, BANCO DO BRASIL IDKA
2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, BANCO DO BRASIL MACRO FIC
MULTMERCADO LP, BANCO DO BRASIL GOVERNANÇA FI AÇÕES E BANCO DO BRASIL AÇÕES
ALOCAÇÃO FI AÇÕES. Seguindo com os trabalhos, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA
PREV, colocou para referendo os principais movimentos ocorridos no mês de janeiro de 2020, sendo:
Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, vinculado a APR 05 no valor de R$ 28.027,94
(vinte e oito mil, vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), com a finalidade de pagamento de
obrigações tributárias junto a Prefeitura de Olímpia, resgate no mesmo fundo para pagamento de obrigações
tributárias junto a Secretaria da Receita Federal no valor de R$ 101.672,49 (Cento e um mil, seiscentos e
setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) conforme APR 09. Aplicação em BB FLUXO FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 496.066,61 (quatrocentos e noventa e seis mil, sessenta e seis reais
e sessenta e um centavos) atrelado a APR 11, referente ao repasse realizado através do Município de
Olímpia para pagamento de aposentados e pensionistas vinculados a essa. Resgate conforme APR 12 em
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP no valor de R$ 991.190,86
(novecentos e noventa e um mil, cento e noventa reais e oitenta e seis centavos) para composição de saldo
na conta de folha de pagamento, movimento de aplicação vinculado a APR 13 para movimentação entre
contas de mesma titularidade, resgate no valor total de R$ 1.196.760,43 (um milhão, cento e noventa e seis
mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) vinculado a APR 15 para execução da folha de
pagamento e resgate no mesmo fundo, junto a APR 17 no importe de R$ 217.447,21 (duzentos e dezessete
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) para pagamento dos consignados e
obrigações de folha do mês de janeiro de 2020.Do que, para constar foi lavrada a presente Ata que lida e
achada conforme, vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Márcio Francisco de Deus

_________________________________

Liamar Aparecida Veroneze Correa

_________________________________

Silas Rosa
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