
 
 

 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2021/2022, REALIZADA NO DIA 21 DE 

JANEIRO DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 Victor 

Artur Lopes Torres realizou-se a primeira reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da 

administração 2021/2022. Ao iniciar as exposições o Senhor Márcio Francisco de Deus, 

disponibilizou aos presentes o relatório analítico de investimentos relativo ao mês de dezembro, 

4º trimestre e ano de 2020. Na ocasião, também foi disponibilizado a planilha com os saldos 

atualizados aplicações do dia 21 de janeiro de 2021. Numa síntese sobre o mercado, os membros 

do Comitê de investimento avaliaram as expectativas positivas quanto a definição de agenda de 

vacinação no terreno internacional. Ainda associado a esse ambiente positivo, houve a 

divulgação de um novo pacote de medidas econômicas nos os Estados Unidos e o tão esperado 

pacote de auxílios fiscais foi definido em U$900 bilhões de doláres, que serão destinados a 

recuperação econômica a fim de reduzir os efeitos oriundos da pandemia do Covid-19. O Senhor 

Márcio Francisco de Deus, explanou que na Europa, as atenções se voltam em torno do Brexit, 

a saída do Reino Unido da União Europeia, aliada aos efeitos do Covid-19, resultando de certo 

modo no aumento da volatilidade. Outro assunto trazido para as discussões entre os membros do 

Comitê de Investimentos, foi a elevação da desconfiança dos investidores com uma possível 

mutação do coronavírus. Os membros destacaram também, o alinhamento do Ibovespa com o 

cenário externo e o benefício da exposição dos investidores em ativos de maior risco. Ainda sobre 

o cenário doméstico, o Comitê de Investimentos ponderou que o ambiente político possui temas 

importantes, tais como a disputa pela presidência da câmara e do senado para o próximo mês. 

Seguindo com a condução dos trabalhos, o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou aos 

presentes que no encerramento do exercício de 2020 o patrimônio líquido aplicado foi de R$ 

158.888.543,42 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). Seguindo com as tratativas, o grupo avaliou os 

enquadramentos dos fundos tanto na renda fixa quando na renda variável e aferiram total 



 
 

 
 

conformidade com relação aos parâmetros da resolução e política de investimentos para o 

exercício. Na sequência foi avaliado a distribuição dos fundos junto aos Bancos. Foi apurado, que 

o Banco do Brasil concentrou 48,47% (quarenta e oito inteiros e quarenta e sete centésimos por 

cento) do patrimônio, com o valor de R$ 77.013.329,73 (setenta e sete milhões, treze mil, 

trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos). O Banco Caixa Econômica Federal 

concentrou 48,64% (quarenta e oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), com o 

valor aplicado de R$ 77.276.733,11 (setenta e sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, 

setecentos e trinta e três reais e onze centavos), o Banco Bradesco com investimentos no valor 

de R$ 2.515.147,12 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, cento e quarenta e sete reais e doze 

centavos), representando um percentual de 1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos por 

cento). O Banco Itaú concentrou 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento) com aplicação 

no valor de R$ 1.065.802,07 (um milhão, sessenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e sete 

centavos) e o Banco Santander com R$ 1.017.531,39 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e 

trinta e um reais e trinta e nove centavos) representando 0,67% (sessenta e sete centésimos por 

cento) dos recursos investidos. Prosseguindo com as tratativas, os Conselheiros realizaram uma 

síntese do ano que foi prejudicado severamente quanto a rentabilidade frente a meta atuarial por 

conta do coronavírus. O Senhor Márcio Francisco de Deus, considerou que a baixa exposição 

em renda variável protegeu o capital, mas não evitou a desvalorização principalmente a 

observada no mês de março. O Comitê de investimento, apurou a rentabilidade de R$ 

7.272.666,44 (sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), com índice de rentabilidade acumulado no ano de 4,82% (quatro 

inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) frente a uma meta atuarial de 10,65% (dez inteiros 

e sessenta e cinco centésimos por cento). O Diretor Financeiro salientou sobre as discussões já 

ocorridas nas reuniões anteriores que versaram a dificuldade de atingimento da meta no exercício 

de 2020. Nessa abordagem o Diretor considerou que no exercício, as intercorrências obrigaram o 

OLIMPIA PREV constituir reservas em fundos menos voláteis, com a finalidade de proteger o 

patrimônio. Foi avaliado também fatores de instabilidade como a interrupção da agenda das 

reformas, guerra comercial entre Estados Unidos X China e eleições americanas. Na 

continuidade dos assuntos propostos para a reunião, o Comitê avaliou a posição de 

encerramento dos seguintes fundos da renda fixa: BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO com o valor de R$ 5.092.688,30 (cinco milhões, noventa e dois mil, 

seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA 



 
 

 
 

REFERENCIADO IMA com o valor de R$ 14.568.986,06 (quatorze milhões, quinhentos e 

sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos), CAIXA BRASIL IMA-B 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, R$ 6.722.004,94 (seis milhões, setecentos e vinte e dois 

mil, quatro reais e noventa e quatro centavos), BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, R$ 1.156.391,20 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, 

trezentos e noventa e um reais e vinte centavos), BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC 

RENDA FIXA R$ 509.325,14 (quinhentos e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e quatorze 

centavos), BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 16.554.153,83 

(dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e 

três centavos), BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 

R$ 16.532.413,75 (dezesseis milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e treze reais e 

setenta e cinco centavos), CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, R$ 

11.684.320,55 (onze milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e cinquenta 

e cinco centavos), SANTANDER IMA-B TOP FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, R$ 514.684,93 

(quinhentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), CAIXA 

BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, R$ 7.037.362,49 (sete milhões, 

trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), BB IDKA2 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, R$ 8.080.707,32 (oito milhões, oitenta 

mil, setecentos e sete reais e trinta e dois centavos), CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 

FIC RENDA FIXA, R$ 9.171.005,53 (nove milhões, cento e setenta e um mil, cinco reais e 

cinquenta e três centavos), SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA, R$ 502.846,46 (quinhentos e 

dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), BRADESCO IDKA PRÉ 

FI RENDA FIXA R$ 2.005.821,98 (dois milhões, cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa 

e oito centavos), BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA R$ 

5.506.701,70 (cinco milhões, quinhentos e seis mil, setecentos e um reais e setenta centavos), 

CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R$ 5.792.956,49 (cinco milhões, 

setecentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos), CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO R$ 

7.265.867,90 (sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e 

noventa centavos), BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI R$ 7.323.449,60 (sete 

milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), 

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA R$ 500.715,98 (quinhentos mil, 



 
 

 
 

setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos), BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 5.616.153,59 (cinco milhões, seiscentos dezesseis mil, cento e 

cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) e BB IMA-B FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO com o valor de R$ 4.114.000,76 (quatro milhões, cento e quatorze mil e 

setenta e seis centavos). O Comitê de investimentos também avaliou as posições finais dos 

fundos em renda variável, na qual apurou constar os seguintes saldos de fechamento: BB 

AÇÕES VALOR FIC AÇÕES R$ 7.036.669,68 (sete milhões, trinta e seis mil, seiscentos e 

sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), CAIXA RV 30 MULTMERCADO LP R$ 

8.172.766,85 (oito milhões, cento e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis mil e oitenta e 

cinco centavos), CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP R$ 6.861.462,30 (seis 

milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) e 

ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES no valor de R$ 565.086,09 

(quinhentos e sessenta e cinco mil, oitenta e seis reais e nove centavos). Sobre os principais 

movimentos ocorridos no mês de dezembro, o Senhor Márcio Francisco de Deus informou aos 

membros presentes do Comitê de Investimentos as seguintes APR´S:  230 – aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 2.391.535,26 (dois milhões, 

trezentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte seis centavos) referente ao 

repasse mensal e décimo terceiro realizado através da Prefeitura, APR – 232: resgate em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCÁRIO, no valor de R$ 60.095,23 (sessenta mil, noventa e 

cinco reais e vinte e três centavos) vinculado a repasse mensal da Câmara Municipal de Olímpia 

e pagamentos de IRRF de folha de pagamento, APR – 241: resgate em CAIXA ALOCAÇÃO 

MACRO FIC MULTMERCADO LP, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) com a 

finalidade de promover ajuste de enquadramento de fundo, com posterior aplicação no mesmo 

valor através da APR – 254: aplicação em CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA 

FIXA, APR – 242: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 269.406,36 

(duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e trinta e seis centavos) vinculado ao 

crédito realizado através da Prefeitura para pagamento de pensionistas e aposentados e 

pagamentos e encargos de folha de pagamento, APR – 244: resgate em BB IMA-B 5+ TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais), de modo que a importância transitou também através das APR´S 245, 251 

com aplicação final em BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA, o movimento foi definido e 

aprovado no comitê e demais Conselhos em reunião anterior e APR – 248: vinculado ao repasse 



 
 

 
 

mensal do mês de dezembro realizado através da Prefeitura e Daemo Ambiental. 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 _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres _________________________________ 

 


