
 
 

 
 

ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS 

RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 

DEZESSEIS HORAS.       

 

                Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 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 

oitava reunião Extraordinária do Comitê de Investimento. No início de suas exposições, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus informou aos presentes, que a reunião trataria dos movimentos dos 

meses de maio, junho, primeiro semestre, segundo trimestre e julho de 2020. Informou ainda, que 

por decorrência das restrições impostas por Decreto Municipal a fim de reduzir a propagação do 

Covid-19, houve a interrupção das reuniões regulares do Comitê. Para condução das tratativas, 

foram disponibilizados aos presentes os relatórios elaborados juntamente com a empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado dos meses anteriormente mencionados. Na ocasião foi 

apresentada também, a planilha com saldos atualizados dos investimentos referentes ao dia 12 

de agosto de 2020, onde os membros presentes apuraram o montante de R$ 151.265.045,39 

(cento e cinquenta e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e trinta 

e nove centavos).  Versando sobre o mês de maio, o Presidente do Comitê de Investimentos do 

OLÍMPIA PREV, considerou a importante recuperação das aplicações, apontando que no 

fechamento do exercício o patrimônio líquido investido foi de R$ 145.685.445,32 (cento e 

quarenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais 

e trinta e dois centavos). Na oportunidade, os membros do Comitê apuraram os enquadramentos 

quanto a Política de Investimentos e resolução 3.922/2010. Sobre a distribuição dos fundos para 

o mês tratado, foi analisado que 51,56% (cinquenta e um inteiros e cinquenta e seis centésimos 

por cento) estavam aplicados junto ao Banco Caixa Econômica Federal, representando o valor de 

R$ 75.119.911,39 (setenta e cinco milhões, cento e dezenove mil, novecentos e onze reais e 

trinta e nove centavos) e o Banco do Brasil com o percentual de 48,44% (quarenta e oito inteiros 

e quarenta e quatro centésimos por cento), representando um patrimônio investido de R$ 

70.565.533,93 (setenta milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais 

e noventa e três centavos). Em relação rentabilidade, o senhor Márcio Francisco de Deus, 



 
 

 
 

esclareceu a meta esperada para o mês foi de 2,18% (dois inteiros e dezoito centésimos por 

cento) e o OLIMPIA PREV apresentou o índice de desempenho de 1,32% (um inteiro e trinta e 

dois centésimos por cento). Ainda sobre o mês de maio, o Presidente do Comitê de Investimentos 

do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Munícipio de Olímpia – OLIMPIA PREV, 

disponibilizou para referendo as seguintes APR´s: APR-75: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA no valor de R$ 1.233.079,15 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, setenta e nove reais e 

quinze centavos) referente ao repasse mensal realizado através da Prefeitura. APR-86: aplicação 

em BB FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 40.754,23 (quarenta mil, setecentos e cinquenta 

e quatro reais e vinte e três centavos) relativo ao pagamento de parcelamento de aporte, APR-87: 

resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 1.280.866,46 (um milhão, duzentos e 

oitenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) para posterior 

execução da folha de pagamento e APR-88: aplicação no mesmo fundo, no valor de R$ 

288.062,90 (duzentos e oitenta e oito mil, sessenta e dois reais e noventa centavos), referentes 

aos créditos de repasses realizados pela Daemo Ambiental, juntamente com os valores 

encaminhados pela Prefeitura com a finalidade de pagamento de aposentados e pensionistas. Na 

mesma data realizou se as retiradas para pagamentos de consignados. Na continuidade dos 

trabalhos, o Senhor Márcio Francisco de Deus coloca para discussão e aprovação dos 

movimentos analisados e sem apresentar ressalvas, os membros presentes do Comitê de 

Investimento do OLIMPIA PREV, aprovaram as APR´S. Seguindo com as exposições, o 

Presidente do Comitê de Investimentos, iniciou a apresentação do movimento do mês de junho, 

2º (segundo) trimestre e 1º (primeiro) semestre de 2020. Os membros do Comitê de 

Investimentos, apuraram que no encerramento do exercício em tela, o saldo líquido de aplicações 

foi de R$ 147.413.483,22 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, 

quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos). Sobre os enquadramentos frente a 

resolução 3.922 e Política de Investimentos para o exercício de 2020, os membros do Comitê 

apuraram regularidade. Versando sobre a distribuição dos recursos junto aos Bancos, 

constataram que o importe de R$ 76.047.933,12 (setenta e seis milhões, quarenta e sete mil, 

novecentos e trinta e três reais e doze centavos) representando um índice de 51,59% (cinquenta 

e um inteiro e cinquenta e nove centésimos por cento) estavam alocados junto à Caixa 

Econômica Federal e R$ 71.365.550,10 (setenta e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta reais e dez centavos) representando o índice de 48,41% (quarenta e oito 

inteiros e quarenta e um centésimos por cento) estavam aplicados junto ao Banco do Brasil. Com 



 
 

 
 

relação à rentabilidade dos fundos o Comitê de Investimentos avaliou, que o mês de junho 

manteve o comportamento de recuperação apresentando um índice de rentabilidade de 1,35% 

(um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) acrescendo o valor de R$ 1.973.431,03 (um 

milhão, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e três centavos) ao 

patrimônio investido. Os membros ponderaram que mesmo apresentando um índice positivo no 

terceiro mês consecutivo, os desempenhos dos fundos ainda não foram capazes de promover um 

alinhamento mais próximo com relação a meta atuarial. Desse modo, foi verificado que a meta 

esperada para o período foi de 2,93% (dois inteiros e noventa e três centésimos por cento). Na 

continuidade das exposições, o senhor Márcio Francisco de Deus disponibilizou para referendo 

os principais movimentos ocorridos no mês de junho através das seguintes APR´S: APR-91: 

aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 1.231.880,09 (um milhão, duzentos e 

trinta e um mil, oitocentos e oitenta reais e nove centavos), oriundos de repasse mensal realizado 

através da Prefeitura, APR-101: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA, no valor de R$ 

40.725,61 (quarenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta um centavos), APR-103: 

resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 1.336.905,64 (um milhão, trezentos e 

trinta e seis mil, novecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos) referente ao pagamento 

de folha dos aposentados e pensionistas e APR-105: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA, 

no importe de R$ 113.334,86 (cento e treze mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos) apurados a partir de créditos realizados através da Daemo Ambiental, ainda na mesma 

APR foram apurados pagamentos de obrigações da folha do mês de junho. As movimentações 

foram discutidas com posterior aprovação junto aos membros do Comitê. Seguindo com as 

tratativas, os membros do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, iniciaram as análises do 

relatório do fechamento do mês de julho de 2020. Nesse contexto, os membros presentes 

avaliaram o desempenho do período, com o fechamento líquido do capital investido no importe de 

R$ 150.630.531,08 (cento e cinquenta milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e trinta e um 

reais e oito centavos). Utilizando-se do mesmo valor para cálculo dos parâmetros frente a 

resolução 3.922 e Política de Investimentos, os membros presentes apuraram obediência aos 

limites aplicados. Analisando a distribuição dos fundos juntos aos Bancos, o Senhor Márcio 

Francisco de Deus, informou que o Banco Caixa Econômica concentrou 51,43% (cinquenta e 

um inteiros e quarenta e três centésimos por cento) com o capital de R$ 77.468.554,89 (setenta e 

sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e 

nove centavos) e o Banco do Brasil com 48,57% (quarenta e oito inteiros) com uma carteira de 



 
 

 
 

aplicação no valor de R$ 73.161.976,19 (setenta e três milhões, cento e sessenta e um mil, 

novecentos e setenta e seis reais e dezenove centavos). Os membros avaliaram que a sequência 

de desempenho positiva na recuperação dos fundos, ainda não apresentaram índices que 

garantisse performance favorável quando a meta atuarial proposta para o exercício, ponderando 

que a rentabilidade acumulada de 1,93% (um inteiro e noventa e três centésimos por cento) ainda 

ficou abaixo do esperado que foi de 3,85% (três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento). 

A rentabilidade de 2,04% (dois inteiros e quatro centésimos por cento) no mês, representou um 

acréscimo patrimonial de R$ 2.863.801,58 (dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, 

oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos). Ainda versando sobre a rentabilidade, o 

Comitê apurou na ocasião que a ganho produzido no respectivo mês foi o maior do exercício, 

atenuando de forma considerável os prejuízos do mês de março. Na análise, foi verificado que na 

renda fixa o fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 

apresentou uma variação positiva de 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) e no 

segmento de renda variável o fundo que apresentou o melhor desempenho foi o BB AÇÕES 

VALOR FIC AÇÕES, com uma evolução patrimonial de 9,60% (nove inteiros e sessenta 

centésimos por cento). Sobre os principais eventos ocorridos no período, o Senhor Márcio 

Francisco de Deus, destacou a reunião por videoconferência realizada com a Asset do Itaú, 

juntamente com o especialista em fundos previdenciários o senhor Keslley Romanelli Crispim e o 

Senhor Fábio Pedro Souza, gerente da área de governos. O Senhor Márcio Francisco de Deus, 

informou que no evento ocorrido em 25 de junho às 14:00 horas, foi realizado uma análise da 

carteira atual do OLIMPIA PREV, destacando a importância da diversificação e a construção de 

novas estratégias frente as mudanças ocorridas na economia por conta da pandemia. O 

Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, informou que no dia 17 de julho às 

10:00 foi realizada reunião por videoconferência juntamente com a gerente da área de governos 

do Bradesco, Senhora Glauciana Colto Publio Arnoni e o especialista de gestão de fundos 

previdenciários, Senhor José Carlos de Moraes. Os especialistas realizaram um breve estudo 

sobre a carteira de investimentos do OLIMPIA PREV, bem como apresentou considerações 

importantes sobre as estratégias de aplicações em cenários de alta volatilidade. Mereceu 

destaque também a reunião por videoconferência realizada em 06 de agosto às 16:00 horas, na 

agência da Caixa Econômica, para tratar sobre as possibilidades de reinvestimentos do fundo 

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. A reunião foi presidida pelo 

Senhor Júlio Alves Bittencourt, gerente executivo de investidores institucionais e o gerente geral 



 
 

 
 

da agência Olímpia, o Senhor Júlio S. B. Oliveira. Na reunião foi realizado um estudo da atual 

carteira de Investimentos do OLIMPIA PREV, bem como a apresentação de produtos alinhados a 

resolução 3.922/2010 e Política de Investimentos. Na continuidade das discussões, o Comitê 

considerou também sobre a dificuldade de alinhar a rentabilidade com a meta atuarial, 

considerando a volatilidade macroeconômica e a desconfiança do investidor quando ao cenário 

doméstico. O Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV também afirmou, que na 

medida em que evolui os estudos para a descoberta de uma vacina para combater o COVID-19, 

sempre há uma dose de otimismo no mercado. Nesse aspecto, foi avaliado também o impacto da 

nova redução proposta junto a equipe econômica do governo para a taxa Selic. No dia 05 de 

agosto, o COPOM decidiu por unanimidade mais uma vez, reduzir a taxa Selic, de modo que 

agora atingiu o patamar de 2% (dois inteiros por cento), sendo o nono corte seguido. O Comitê de 

Investimentos do OLIMPIA PREV, discutiu que a medida deixa aberto espaço para novas 

reduções. Com a palavra o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou sobre o vencimento do 

fundo de aplicações BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na 

sequencia os membros presentes do Comitê de Investimento analisaram o desempenho do 

Fundo. Na análise, foi apurada que primeira aplicação foi realizada em 2014 e apresentou 

rentabilidade positiva desde o início do investimento apresentando contribuições importantes para 

o cumprimento da meta atuarial, principalmente nos exercícios de 2014, 2016, 2017 e no 

exercício de 2018 e 2019 produziu uma rentabilidade aproximada com as expectativas atuariais. 

Para a alocação dos respectivos valores atrelados ao fundo, o Comitê de Investimentos analisou 

o fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. O 

Senhor Márcio Francisco de Deus disponibilizou aos presentes a análise do fundo, elaborada 

juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. No documento foi 

verificado que a consultoria apresentou parecer favorável, considerando que esse tipo de fundo 

possui dinamismo para se posicionar em diferentes situações do cenário econômico. Juntamente 

com a análise, foi apresentada e discutida a lâmina de informações essenciais, relatório da 

composição do fundo em 31 de julho de 2020, bem como seu patrimônio e regulamento. Foi 

discutido também sobre o formulário de informações complementares do fundo, datado de 02 de 

março de 2020. Após o estudo, o Senhor Márcio Francisco de Deus, colocou em discussão para 

aprovação o aporte do valor aproximado de R$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete reais), 

oriundo do resgate do BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no 

fundo do Banco do Brasil BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA 



 
 

 
 

PREVIDENCIÁRIO. Não havendo manifestações contrárias, o Comitê de Investimentos do 

OLIMPIA PREV aprovou por unanimidade o aporte no respectivo fundo. Na continuidade dos 

trabalhos o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou também sobre o encerramento e 

vencimento do fundo de investimentos fechado da Caixa Econômica Federal CAIXA BRASIL 

2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. O Comitê apurou que o fundo apresentou um 

único aporte de R$ 7.000.000,00 em dezembro de 2015. Na estratégia do respectivo produto, 

semestralmente foi realizado o pagamento de cotas nos meses de fevereiro e agosto com a 

média de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil) por repasse. Para o resgate total em 16 de agosto 

de 2020, por conta de seu encerramento, o Comitê provisionou um importe de aproximadamente 

R$ 8.749.350,44 (oito milhões, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e 

quarenta e quatro centavos). Os membros presentes avaliaram que nos exercícios de 2016 e 

2017, o Fundo apresentou rentabilidade acima da meta atuarial, nos exercícios seguintes o 

desempenho do respectivo Fundo ficou abaixo da expectativa. O Senhor Márcio Francisco de 

Deus, discutiu com o Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, as alocações necessárias 

para os reinvestimentos dos recursos. Dentre diversos produtos analisados, o comitê avaliou o 

Fundo, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO. 

Conforme avaliação do Comitê, o fundo atualmente compõe o rol de investimentos da carteira, e 

vem apresentando desempenho alinhado com as expectativas da meta atuarial desde 2016. Foi 

apurado também, de acordo com o posicionamento da consultoria financeira a sugestão pela 

adesão ao Fundo, bem como o aumento de exposição na estratégia. O Senhor Márcio Francisco 

de Deus, esclareceu que o Fundo está em consonância com a Política de Investimentos bem 

como atende as disposições da resolução 3.922/2010. Colocado para discussão, os membros 

presentes revisaram, lâmina, regulamento e demonstrativo de desempenho. Na sequência, o 

Comitê aprovou um novo aporte no respectivo Fundo, bem como definindo o valor de R$ 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) para o movimento. Na continuidade das exposições 

o Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, analisou o fundo CAIXA RV 30 FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTMERCADO LP. O produto foi submetido a avalição da consultoria 

financeira, que apresentou posicionamento favorável para aporte. O Comitê entendeu que a 

exposição em fundo desse segmento amplia a possibilidade de perseguir a meta, considerando o 

cenário de alta volatilidade e expectativa de resgates para longo prazo. O Fundo de Investimentos 

já compõe a carteira de investimentos desde 2019 e no exercício apresentou desempenho acima 

da meta. Ainda realizando uma leitura sobre o comportamento do Fundo tratado, foi apurado que 



 
 

 
 

no atual exercício, o Fundo vem apresentando performance negativa. Seguindo com os 

argumentos, o Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, discutiu sobre a possibilidade de um 

cenário mais positivo para o segundo semestre, de modo que o produto de investimento 

remuneraria através da valorização das cotas já na recuperação. Para o respectivo Fundo, foi 

convencionado entre os presentes, após uma revisão na lâmina, regulamento e análise de 

desempenho, um aporte no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil 

reais). Seguindo com a execução dos trabalhos, o Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV 

definiu o aporte de R$ 2.999.350,44 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e 

cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) junto ao Fundo de investimento CAIXA 

ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP. Verificando a rentabilidade do Fundo, desde a 

data da primeira aplicação, apurou-se um comportamento positivo em linha com as expectativas 

da meta atuarial, bem como em consonância com as diretrizes da resolução 3.922. Foi avaliada a 

análise da empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado quando a decisão de um novo 

aporte. Foi apresentado um posicionamento favorável, a fim de consolidar a decisão, os membros 

revisaram o regulamento, lâmina e demonstrativo de desempenho. Na continuidade das 

exposições, o Senhor Márcio Francisco de Deus informou, conforme discutido na reunião 

anterior sobre o processo de credenciamento junto aos Bancos, Itaú e Bradesco.  O senhor 

Márcio Francisco de Deus, esclareceu sobre a conclusão do processo bem como pontuou como 

possibilidade de investimento a importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo o 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada Instituição. Como possibilidade de início 

de relacionamento com os novos Bancos, o senhor Márcio Francisco de Deus apresentou 

inicialmente os produtos financeiros do Banco Bradesco. Na ocasião, os membros presentes 

discutiram e avaliaram os seguintes Fundos: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA 

FIXA, BRADESCO S&P 500 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTMERCADO, BRADESCO 

INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇOES, BRADESCO IDKA PRÉ RENDA FIXA e BRADESCO 

H NILO FI RENDA FIXA. Diante das discussões apresentadas e verificações junto as análises 

apresentadas através da consultoria financeira Crédito & Mercado, juntamente com a Lâmina do 

fundo, regulamento e demais materiais de divulgação do produto de investimento, o Comitê de 

Investimento decidiu por iniciar a relação de investimento com o referido banco através dos 

fundos BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA e BRADESCO IDKA PRÉ RENDA 

FIXA. As quantias aplicadas nos respectivos fundos possuem baixa volatilidade, com reflexo 

positivo em relação proteção do patrimônio do OLIMPIA PREV. O valor de alocação para cada 



 
 

 
 

Fundo de Investimento de foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Na continuidade dos 

trabalhos, foram analisados os fundos do Banco Itaú. Nesse contexto, o Senhor Márcio 

Francisco de Deus, disponibilizou aos presentes as análises realizadas junto a empresa de 

Consultoria Crédito & Mercado dos seguintes Fundos: ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS 

GENESIS FIC AÇÕES, ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES, ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL 

DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP, ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA 

FIXA, ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA e ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC 

MULTIMERCADO. Os membros do Comitê de Investimentos apreciaram as informações 

complementares apresentadas dos Fundos, tais como regulamento, lâminas e históricos de 

desempenho, realizando um alinhamento com a Política de Investimentos elaborada para o 

exercício, bem como obediência das disposições da resolução 3.922. Ainda sobre os fundos 

apresentados, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, mediou as 

discussões de modo que ficou convencionados entre os presentes, que as aplicações iniciais 

seriam realizadas junto aos Fundos ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA 

FIXA e ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES. Em ambas situações, a 

decisão sobre a quantia aportada foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em cada fundo. Em 

confronto com as análises da consultoria financeira, foi verificado posicionamento favorável 

quanto ao aporte de entrada. Apresentadas as considerações finais, o Senhor Márcio Francisco 

de Deus, colocou em discussão as movimentações de investimentos dos meses de maio, junho e 

julho 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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