
 
 

 
 

 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS 

RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2020, ÀS 

QUINZE HORAS.       

 

                Aos vinte e sete dias do maio 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 

sétima reunião Extraordinária do Comitê de Investimento. Ao iniciar as exposições, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus informou aos presentes que obedecendo as disposições do Decreto 

7.717/2020 publicado pelo Executivo Municipal e também de acordo com a Portaria 727/2020, 

determinando ações imediatas a fim de controlar a propagação do coronavírus (COVID-19), 

ficaram interrompidas as reuniões ordinárias do Comitê, considerando que a orientação naquele 

momento, era para que se evitasse acumulo de pessoas em espaços públicos. Na continuidade, 

o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA-PREV, salientou que a reunião trataria das 

movimentações ocorridas nos meses de fevereiro, março e abril de 2020. Na sequência, foram 

disponibilizados os relatórios de investimentos, elaborados juntamente com a empresa de 

consultoria em investimentos Crédito & Mercado, dos meses já mencionados, ocasião em que 

também distribuiu a planilha de saldos atualizados das aplicações. Sobre o mês de fevereiro, os 

membros do Comitê avaliaram que o exercício encerrou com o valor corrente aplicado no importe 

de R$ 147.140.614,45 (cento e quarenta e sete milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e 

quatorze reais e quarenta e cinco centavos). Em relação aos enquadramentos, foram avaliadas 

as regularidades quanto a resolução e política de investimentos. O senhor Márcio Francisco de 

Deus, esclareceu que a distribuição do fundos junto ao Caixa Econômica Federal,  foi de 51,63% 

(cinquenta e um inteiros e sessenta e três centésimos por cento) com representação no valor de 

R$ 75.962.643,11 (setenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e 

quarenta e três reais e onze centavos) e no Banco do Brasil, o percentual foi de 48,37% (quarenta 

e oito inteiros e trinta e sete centésimos por cento) com o importe de R$ 71.177.971,34 (senta e 

um milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro 

centavos). O Senhor Silas Rosa e a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa,  apuraram a 



 
 

 
 

rentabilidade negativa de -0,17% (dezessete centésimos por cento) promovendo uma redução no 

patrimônio líquido investimento no importe de R$ 256.594,68 (duzentos e cinquenta e seis mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), de modo que o OLIMPIA-PREV 

ficou abaixo da meta atuarial, com percentual acumulado em 0,13% (treze centésimos por cento) 

e a meta esperada para o mês de fevereiro foi de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento). 

Nesse contexto, o Comitê destacou que o comportamento negativo da carteira ficou atrelada aos 

fundos vinculados a renda variável, que apresentou retorno negativo no importe de -4,54% 

(quatro inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento). Com relação aos principais 

movimentos, o Comitê referendou as seguintes APR´s 18-2020: aplicação no valor de R$ 

78.013,23 (setenta e oito mil, treze reais e vinte e três centavos) em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, referente ao repasse mensal realizado através da Daemo Ambiental, APR 

20-2020: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 

1.136.560,34 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro 

centavos), vinculado ao repasse mensal realizado pela Prefeitura, APR 22-2020: resgate em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 82.453,20 (oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta 

e três reais e vinte centavos) oriundo de movimentação entre contas de mesma titularidade e 

pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, APR 23-2020: Vinculado ao movimento de 

crédito entre contas de mesma titularidade com posterior pagamento de fornecedores e 

prestadores de serviços que somaram um crédito para composição da referida aplicação no valor 

de R$ 40.960,22 (quarenta mil, novecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), APR´s 24 e 

25: versam sobre o movimento de resgate em BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) com posterior 

aplicação em BB AÇÕES VALORES FIC AÇÕES, na mesma importância, tudo conforme 

discutido e aprovação na ata de reunião do Comitê de Investimentos do mês de janeiro de 2020, 

APR 38-2020: movimento de aplicação em CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA 

FIXA no valor de R$ 239.386,95 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos), oriundo de pagamento de cupom do fundo CAIXA BRASIL 2020 IV 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, APR 39-2020: APLICAÇÃO EM BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 40.966,81 (quarenta mil, novecentos e sessenta e seis 

reais e oitenta e um centavos), originados do crédito realizado pela Prefeitura, referente ao 

pagamento do parcelamento de aporte, APR 40-2020, APLICAÇAO em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 446.376,62 (quatrocentos e quarenta e seis mil, 



 
 

 
 

trezentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), trata-se de valor repassado pela 

Prefeitura com a finalidade de pagamento de aposentados e pensionista vinculadas a mesma, 

APR 43-2020 resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 

1.194,117,92 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, cento e dezessete reais e noventa e dois 

centavos) com a finalidade de pagamento da competência de fevereiro de 2020 e APR 45-2020: 

resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 137.804,60 (cento e 

trinta e sete mil, oitocentos e quatro reais e sessenta centavos) resgate em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, com a finalidade de quitação dos encargos da folha. Realizada 

as análises junto as APR´s, os membros presentes do Comitê de Investimentos do OLIMPIA-

PREV, aprovaram os movimentos. Na continuidade, os membros do Comitê de Investimentos 

iniciaram as análises dos movimentos realizados no mês de março. Com a palavra o Senhor 

Márcio Francisco de Deus, informou que no encerramento do mês de março de 2020, o Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, apresentou um saldo líquido de 

investimentos no valor de R$ 141.685.385,09 (cento e quarenta e um milhões, seiscentos e 

oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e nove centavos). Na análise, os membros do 

Comitê apuraram a consonância das aplicações quanto a resolução 3.922 e política de 

investimentos para o exercício. Sobre a distribuição dos Fundos de Investimentos nos bancos, o 

membros presentes apuraram o valor de R$ 73.424.790,21 (setenta e três milhões, quatrocentos 

e vinte e quatro mil, setecentos e noventa reais e vinte e um centavos) com representação de 

51,82% (cinquenta e um inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) da carteira junto ao banco 

Caixa Econômica Federal e R$ 68.260.594,88 (sessenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) representando 48,18% (quarenta e 

oito inteiros e dezoito centésimos por cento) do patrimônio, aplicados junto ao Banco do Brasil. 

Prosseguindo, o Senhor Márcio Francisco de Deus, colocou em discussão a rentabilidade 

apresentada para o período, ponderando que a preocupação quanto ao desempenho negativo, já 

havia recebido apreciação na reunião extraordinária realizada no dia 16 de março de 2020. O 

Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, salientou que na ocasião, foram 

expostos os motivos da performance apresentada nos rendimentos, relacionando os impactos 

negativos a propagação do CORONAVIRUS e aumento do nível de desconfiança dos 

investidores. Foi destacado pelo Senhor Márcio Francisco de Deus, que na mesma ocasião, o 

Comitê definiu por unanimidade não realizar movimentos na carteira, por considerar que 

consubstanciaria prejuízos. Ponderou também, que a decisão havia recebido apreço e aprovação 



 
 

 
 

dos demais Conselhos. Os membros do Comitê, apuraram que a rentabilidade negativa atingiu o 

índice de -3,98% (três inteiros e noventa e oito centésimos por cento), apresentando uma 

desvalorização total das cotas dos fundos no importe de R$ 5.867.245,80 (cinco milhões, 

oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). O Senhor 

Márcio Francisco de Deus, complementou os argumentos expostos, informando que a meta 

esperada para o período foi de 0,57% (cinquenta e sete centésimos por cento). Destacou-se 

ainda nas discussões entre os membros presentes, a rentabilidade negativa do FUNDO DE 

INVESTIMENTOS BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES, que encerrou o mês de março de 2020 com 

uma desvalorização de -27,05% (vinte e sete inteiros e cinco centésimos por cento). 

Prosseguindo com as tratativas, o Presidente do Comitê de Investimos, colocou para referendar 

os principais movimentos através das seguintes APR´s do mês de março: APR 43-2020 aplicação 

em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.194.117,92 (um milhão, 

cento e noventa e quatro mil, cento e dezessete reais e noventa e dois centavos) referente ao 

repasse mensal realizado através da Prefeitura, APR 45-2020: resgate em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁDIO, no valor de R$ 137.804,60 (cento e trinta e sete mil, oitocentos 

e quatro reais e sessenta centavos) vinculados aos pagamentos de encargos de folha e créditos 

de repasse mensal realizado pela Daemo Ambiental, APR 47-2020: aplicação em R$ 

1.149.329,73 (um milhão cento e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e 

três centavos) referentes ao repasse mensal da Prefeitura, APR 58-2020: aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de  R$ 550.527,43 (quinhentos e 

cinquenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) oriundo de repasse da 

Prefeitura para pagamento dos aposentados e pensionista, APR 59-2020: resgate em BB FLUXO 

FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.377.369,57 ( um milhão, trezentos e 

setenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para execução 

da folha de pagamento, APR 60-2020: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 87.663,41 (oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três 

reais e quarenta e um centavos) atrelado ao repasse mensal realizado pela Daemo Ambiental. Na 

continuidade, os movimentos foram aprovados junto aos membros presentes do Comitê de 

Investimentos e Senhor Márcio Francisco de Deus, iniciou as tratativas referentes ao mês de 

abril de 2020. Desse modo, os membros analisaram que no encerramento do exercício o saldo 

líquido de aplicações foi de R$ 143.529.835,09 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e 

vinte e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos). Em análise aos limites de 



 
 

 
 

alocações dos fundos, os membros do Comitê verificaram obediência ao que preconiza a 

resolução 3.922 e política de investimentos. Na sequência, apuraram que o banco Caixa 

Econômica Federal concentrou 51,71% (cinquenta e um inteiros e setenta e um centésimos por 

cento) do patrimônio investido e o Banco do Brasil com o percentual de R$ 48,29% (quarenta e 

oito inteiros e vinte e nove centésimos por cento). Com a retomada de algumas atividades 

econômicas, o Comitê discutiu sobre a leve recuperação dos fundos. Foi observado um índice de 

rentabilidade para o mês de 1,16% (um inteiro e dezesseis centésimos por cento) realizando um 

acréscimo ao patrimônio no valor de R$ 1.649.375,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove 

mil e trezentos e setenta e cinco reais), reduzindo a desvalorização acumulada das cotas para o 

índice de 2,73% (dois inteiros e setenta e três centésimos por cento). Nesse contexto o senhor 

Márcio Francisco de Deus, ponderou a importância do Comitê e demais Conselhos não 

realizarem movimentos de saídas dos fundos, considerando que na ocasião consubstanciaria 

prejuízos na carteira. Foi destacado através do Comitê, a importa da evolução na renda variável, 

que apresentou uma recuperação de 4,68% (quatro inteiros e sessenta e oito centésimos por 

cento). Os membros do Comitê de Investimentos do OLIMPIA-PREV, verificaram também a 

obediência dos fundos quando aos parâmetros da resolução e política de investimentos. Na 

continuidade da execução dos trabalhos, o Senhor Márcio Francisco de Deus, colocou para 

referendar os principais movimentos ocorridos no mês de abril através dos seguintes APR´s: APR 

261-2020: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA no valor de R$ 

218.067,43 (duzentos e dezoito mil, sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) para 

pagamento dos encargos da folha. APR 63-2020, aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.383.572,90 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos) vinculado ao repasse mensal da Prefeitura, 

APR 65-2020: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para execução de 

transferência entre contas e pagamento de obrigações salariais no valor de R$ 33.045,97 (trinta e 

três mil, quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), APR 70-2020: APLICAÇÃO EM BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO oriundo de repasse de parcelamento de aporte da 

Prefeitura, APR 72-2020: Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor 

de R$ 845.730,56 (oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis 

centavos), utilizados para composição de valor para a folha de pagamento do mês de abril, APR 

73-2020: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 138.241,42 

(cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) para 



 
 

 
 

pagamento de encargos da folha. Os movimentos foram verificados e aprovados junto aos 

membros da Comitê de Investimentos. Seguindo com o encaminhamento dos assuntos, o Comitê 

realizou uma síntese sobre a redução da Taxa Selic na reunião do COPOM, realizado no dia 06 

de maio de 2020, onde o índice foi fixado em 3% (três inteiros por cento). O Senhor Márcio 

Francisco de Deus argumentou, que a medida foi um estimulo do pacote de ações do governo 

na tentativa de arrefecer os ânimos dos investidores e fomentar a economia. O Comitê discutiu 

que a atual situação abre espaço para novos cortes na Taxa Selic, de modo que os investimentos 

atrelados ao DI apresentarão remunerações cada vez menos atrativas. O Presidente do Comitê, 

reverberou que o ambiente econômico é de extrema volatilidade e que é missão do Comitê de 

Investimentos com apoio dos demais Conselhos, é de respeitar a Política de Investimentos 

previamente estabelecida, seguir os parâmetros da Resolução 3.922, tomando decisões com 

prudência e critérios técnicos. O Comitê discutiu a dificuldade de atender a meta atuarial para o 

exercício, bem como as interferências negativas que a atual realidade promoverá quanto ao 

equacionamento atuarial. Nesse contexto, o Senhor Márcio Francisco de Deus, apresentou a 

proposta de abertura de contas bancárias para futuros relacionamentos de investimentos junto 

aos seguintes Bancos: Santander, Itaú e Bradesco. Esclareceu em sua fala, que a medida tem 

como premissa básica, promover maior diversificação junto a carteira. Considerou também, que 

mesmo aplicando em fundos de mesma referência e classe, há uma particularidade nas 

estratégias de cada Instituição Financeira e essa abertura, promove também a possibilidade de 

inclusão de novos produtos e um alinhamento mais acentuado junto a política de investimentos. A 

proposta foi acolhida junto ao Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, e seguiu para 

aprovação dos demais Conselhos. O Senhor Márcio Francisco de Deus, informou aos presentes 

que iniciaria o processo de Credenciamento dos novos bancos, para aprovação na reunião 

vindoura. Foi informado ao Comitê sobre a áudio conferência junto ao Banco do Brasil no dia 23 

de abril que iniciou às 16:00hs. Na ocasião, o Senhor Hudson Costa de Menezes – Gestor de 

Fundos, fez uma análise detalhada da carteira, mencionando a importante decisão de não realizar 

movimentações bruscas nas aplicações em momentos de alta volatilidade e sugeriu a redução no 

alongamento das posições. No dia 29 de abril de 2020, o Presidente do Comitê participou 

também de Videoconferência junto a equipe da Caixa Econômica Federal, versando sobre o 

cenário econômico e estratégia de alocação, no evento foi ressaltado a importância da 

serenidade e fundamentos para realizar movimentos na carteira. No dia 20 de maio de 2020, foi 

disponibilizado também uma videoconferência junto ao Banco do Brasil com o Senhor Marcelo 



 
 

 
 

Gusmão Arnosti, estrategista chefe de alocações do Banco do Brasil, que apresentou um 

diagnóstico da situação econômica global, bem como uma ampla abordagem sobres as 

expectativas do Banco para os próximos meses. O Presidente do Comitê de Investimentos 

informou, que o estrategista entende que a interferência do COVID19 já havia sido precificada no 

cenário econômico, e manteve uma percepção mais positiva para o próximo semestre. A partir 

das orientações proferidas junto aos eventos supramencionados, o Presidente do Comitê de 

Investimentos, informou aos presentes, que iniciaria estudos sobre a carteira a fim de reduzir o 

tempo de exposições dos fundos, ponderando que a redução de exposição tem se apresentado 

como alternativa mais consolidada junto ao cenário de extrema incerteza. Apresentadas as 

considerações finais, o Senhor Márcio Francisco de Deus, colocou em discussão as 

movimentações de investimentos dos meses de fevereiro, março e abril e não verificando 

manifestações contrárias os movimentos dos referidos meses foram aprovados. 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 _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 

 


