
 
 

 

 

 

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS 

RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, ÀS QUINZE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro 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 oitava reunião 

ordinária do Comitê de Investimentos, sendo a quadragésima terceira reunião da administração 2016/2020. 

Ao iniciar as exposições, o senhor Márcio Francisco de Deus informa aos membros presentes do Comitê 

de Investimentos, que a reunião tratará dos movimentos financeiros do mês de dezembro, quarto trimestre 

e exercício de 2019. O Presidente do Comitê de Investimentos, coloca à disposição a planilha com os saldos 

dos fundos de investimentos atualizados do dia 22 de janeiro de 2020 e o relatório de investimentos, 

elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Na continuidade, 

informou que no encerramento do exercício de 2019, o patrimônio líquido de investimentos do OLIMPIA 

PREV foi de R$ 147.684.993,32 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, 

novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), distribuídos em 20 (vinte) fundos de investimentos 

do seguinte modo: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 

15.752.375,44 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES no valor de R$ 3.582.561,68 (três milhões, 

quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais, e sessenta e oito centavos), BB FLUXO 

FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 655.983,39 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, 

novecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 7.487.973,57 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos 

e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 15.816.540,12 (quinze milhões, oitocentos e dezesseis mil, 

quinhentos e quarenta reais e doze centavos), BB IMA – B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 6.292.036,90 (seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, trinta e seis 

reais e noventa centavos), BB IMA – B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO no valor de R$ 3.884.260,36 

(três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), BB IRF-

M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIENCIÁRIO no valor de R$ 9.279.417,75 (nove milhões, 



 
 

 

 

duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), BB PERFIL FIC 

RENDA FIXA RERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP no valor de R$ 8.140.048,54 (oito milhões, cento e 

quarenta mil, quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.119.099,67 (um milhão, cento e dezenove mil, noventa 

e nove reais e sessenta e sete centavos), CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP  no valor 

de R$ 4.403.713,49 (quatro milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e treze reais e quarenta e nove 

centavos), CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA no valor de R$ 8.918.076,62 (oito 

milhões, novecentos e dezoito mil, setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA no valor de R$ 7.611.477,46 (sete milhões, seiscentos e onze mil, 

quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), CAIXA BRASIL IDKA IPVA 2ª TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor de R$ 4.127.441,01 (quatro milhões, cento e vinte e sete mil, 

quatrocentos e quarenta e um reais e um centavo), CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP, no valor de R$ 11.147.082,26 (onze milhões, cento e quarenta e sete mil, oitenta e dois 

reais e vinte e seis centavos),  CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor de 

R$ 6.337.814,77 (seis milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e sete 

centavos), CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA no valor de R$ 5.589.978,21 (cinco 

milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), CAIXA 

BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor de R$ 7.091.664,58 (sete milhões, noventa e um 

mil, seiscentos e sessenta e quatro mil e cinquenta e oito centavos), CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA 

FIXA REFERENCIADO IMA-B LP no valor de R$ 13.737.787,32 (treze milhões, setecentos e trinta e sete 

mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) e CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP no 

valor de R$ 6.709.660,18 (seis milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e sessenta reais e dezoito 

centavos). Na continuidade dos trabalhos, o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou que no mês de 

dezembro de 2019 os investimentos vinculados a renda fixa acresceram ao patrimônio o valor de R$ 

1.401.387,13 (um milhão, quatrocentos e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e treze centavos) e no 

segmento de renda variável o desempenho no mês foi de 2,92% (dois inteiros e noventa e dois centésimos 

por cento), que permitiu um acréscimo de R$ 417.181,53 (quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta e 

um reais e cinquenta e três centavos) no saldo. Os membros do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV 

avaliaram que no exercício de 2019 a rentabilidade acumulada dos fundos foi de R$ 16.275.935,18 

(dezesseis milhões, duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos). 

Por seguinte, o Presidente do Comitê de Investimentos informou que a meta atuarial estabelecida para o 

exercício somada ao índice IPCA foi de R$ 10,59% (dez inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) 

e o resultado obtido pelos rendimentos do OLIMPIA PREV foi de 12,63% (doze inteiros e sessenta e três 



 
 

 

 

centésimos por cento), de modo que esse percentual superou o índice previamente estabelecido. Na ocasião 

o Senhor Márcio Francisco de Deus, esclareceu aos membros que o índice foi uma importante marca 

alcançada com a participação de todos e com as assertivas propostas, indicações e aprovações dos fundos 

no decorrer do exercício. Na continuidade, o Comitê avaliou a distribuição dos recursos no Banco do Brasil 

e Caixa Econômica Federal. Os membros presentes verificaram que o Banco Caixa Econômica apresentou 

um patrimônio de R$ 75.674.695,90 (setenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos 

e noventa e cinco reais e noventa centavos) sob gestão e o Banco do Brasil, apresentou um patrimônio sob 

gestão no importe de R$ 72.010.29,42 (setenta e dois milhões, dez mil, vinte e nove reais e quarenta e dois 

centavos). Seguindo os trabalhos, os membros do Comitê de Investimentos avaliaram os fundos em relação 

ao enquadramento dos subsegmentos e certificaram a obediência quanto a resolução e política de 

investimentos. Na continuidade, o Comitê de Investimentos avaliou a evolução da participação da renda 

variável na carteira, apurando que no fechamento do exercício o percentual nesse seguimento foi de 9,95% 

(nove inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) com patrimônio de R$ 14.695.935,35 (quatorze 

milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). 

Considerou o Presidente do Comitê de Investimentos, que o aumento de exposição nesse segmento, foi 

fundamental nos resultados atuariais no exercício de 2019. Ainda nas discussões sobre a composição da 

carteira, o Senhor Márcio Francisco de Deus, disponibilizou a análise do fundo BB AÇÕES VALOR FIC 

AÇÕES, salientando que é um produto que já compõe a carteira de investimentos. Os membros do Comitê 

de investimentos analisaram a evolução patrimonial, cotistas e desempenho frente ao benchmark. O Comitê 

discutiu sobre a principal estratégia do gestor em se posicionar cotas de ações que se apresentam abaixo 

do valor real, de modo que os ganhos são percebidos nas recuperações das mesmas. Com relação a taxa 

de administração, foi verificado o alinhamento com a praticada no mercado. Avaliou-se também a obediência 

quanto a política de investimentos para o exercício, bem como a obediência as disposições da resolução 

3.922. A decisão foi colocada para discussão final e aprovação. Não observando subjeções quanto ao 

movimento, o Comitê decidiu por unanimidade aportar o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões) no 

respectivo fundo. Quanto ao resgate, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, mais 

uma vez avaliou o desempenho do fundo BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, que no fechamento apresentara um desempenho inferior ao esperado em relação a 

meta no horizonte de 24 (vinte e quatro) meses. Então, foi definido para resgate, o fundo de investimento BB 

IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Continuando os trabalhos, o Comitê de 

Investimentos avaliou o regulamento para credenciamento de instituições financeiras e fundos de 

investimentos. O material foi apreciado e ajustado, conforme entendimento dos membros presentes do 

Comitê. Posterior as análises e ajustes, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, 



 
 

 

 

colocou para aprovação do regulamento mencionado. Não observando manifestações contrárias, o 

regulamento foi aprovado e seguiu para apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal. Sobre os 

principais movimentos, o Presidente do Comitê de Investimentos informou as seguintes APR´s para que os 

membros presentes referendassem: APR 275 – aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 2.149.006,76 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, seis reais e 

setenta e seis centavos), APR´S 283 E 287 – resgates em CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com posterior aplicação no mesmo valor 

em CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP através das APR´S de números 284 e 288. Na sequência, 

informou sobre a aplicação em BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES, no valor de R$ 2.345.041,80 (dois milhões, 

trezentos e quarenta e cinco mil, quarenta e um reais e oitenta centavos) vinculada a APR 289. Foram 

realizados dois resgates em BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP o 

primeiro vinculado APR 294 – no valor de R$ 50.366,13 (cinquenta mil, trezentos e sessenta e seis reais e 

treze centavos) e o segundo vinculado a APR 295 – no valor de R$ 967.174,28 (novecentos e sessenta e 

sete mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) com a finalidade de ajustar a exposição ao 

fundo. APR 297 – no valor de R$ 1.503.572,88 (um milhão, quinhentos e três mil, quinhentos e setenta e 

dois reais e oitenta e oito centavos), aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 

vinculado ao repasse realizado pela Prefeitura e crédito de transferência entre contas. APR 298 – no valor 

de R$ 90.826,09 (noventa mil, oitocentos e vinte e seis reais e nove centavos) resgate em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, para pagamento de consignados e transferência entre contas de mesma 

titularidade, APR 300 –  resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 

1.178.118,64 (um milhão, cento e setenta e oito mil, cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) 

realizada com a finalidade de pagamento da folha, APR 301 – em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, para pagamento dos consignados e APR 306 – aplicação em CAIXA RV 30 FI 

MULTIMERCADO LP , no valor de R$ 1.081.763,40 (um mil, oitenta e um mil, setecentos e sessenta e três 

reais e quarenta centavos) vinculado ao repasse mensal realizado pela Prefeitura. 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 _________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

  

  

 
 
 
 

 


