
 
 

 
 

ATA DA TERCEIRA 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 22 DE ABRIL DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 terceira reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 2021/2022. 

Ao iniciar as exposições o senhor Marcio Francisco de Deus, informou aos presentes que em 

decorrência as restrições dadas através do Decreto Municipal n.º 8.052, de 19 de março de 2021, 

ficou interrompida a sequência normal da reunião referente as tratativas do mês de fevereiro. 

Esclareceu dessa forma, que a presente reunião abordaria os assuntos sobre as movimentações 

dos meses de fevereiro e março de 2021. Na sequência entregou aos membros presentes do 

Comitê de Investimentos os relatórios financeiros dos meses supramencionados. Na ocasião, 

também foi disponibilizado a planilha com os saldos atualizados dos fundos referente ao dia 22 de 

abril de 2021. Realizando uma síntese sobre o mês de fevereiro o Senhor Márcio Francisco de 

Deus, informou que no período encerrou com o total aplicado no importe de R$156.410.090,24 

(cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e dez mil, noventa reais e vinte e quatro 

centavos). Foi destacado o desempenho negativo dos fundos, considerando que naquele mês foi 

asseverada a preocupações no setor fiscal do País e houve uma elevação em patamares 

recordes no número de mortes por Covid-19. As situações arrefeceram o apetite dos investidores 

em compor carteiras com maiores riscos. O retorno do mês de fevereiro foi de -0,97% (noventa e 

sete décimos por cento negativos), produzindo uma desvalorização do capital investido no 

importe de R$ 1.530.033,25 (um milhão, quinhentos e trinta mil, trinta e três reais e vinte e cinco 

centavos). De acordo com as considerações dos membros presentes do Comitê, o resultado 

produziu um maior distanciamento frente a meta atuarial esperada para o mês, que era de 1,93% 

(um inteiro e noventa e três centésimos por cento) e o OLIMPIA PREV apresentou desempenho 

negativo no geral de -1,56% (um inteiro e cinquenta e seis centésimos por cento negativos). 

Seguindo com os trabalhos, os membros do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV 

avaliaram os fundos quanto ao enquadramento na política de investimentos e resolução 3.922 de 



 
 

 
 

modo que não foram evidenciados desobediência quanto aos dispositivos legais. Sobre os 

principais movimentos ocorridos no mês de fevereiro o Senhor Márcio Francisco de Deus 

apresentou para referendar as seguintes APR’s: APR 23 – resgate em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, no importe de R$ 43.484,09 (quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta 

quatro reais e nove centavos) referente ao pagamento de Imposto de Retido na Fonte, APR 32 – 

resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.345.360,58 (um 

milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) 

oriundos de créditos realizados através da Prefeitura e movimento de transferência entre contas 

de mesma titularidade para composição de saldo em folha de pagamento junto ao Banco 

Bradesco, APR 33: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de 

R$ 446.829,16 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis 

centavos) referente ao repasse realizado através da Prefeitura para pagamento dos aposentados 

e pensionista vinculados a essa, APR 35: APLICAÇÃO EM BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.108.132,04 (um milhão, cento e oito mil, cento e trinta e dois 

reais e quatro centavos), atrelado ao repasse mensal realizado através da Prefeitura e APR 37: 

resgate do mesmo fundo que apresentou em sua composição o crédito realizado pela DAEMO 

AMBIENTAL  no importe de R$ 67.752,45 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta dois reais 

e quarenta e cinco centavos), com posterior pagamento de despesas de obrigações de folha. Os 

movimentos do mês de fevereiro foram aprovados juntos aos membros presentes do Comitê de 

Investimos. Na condução dos trabalhos o Senhor Márcio Francisco de Deus iniciou as tratativas 

referentes ao mês de março e primeiro trimestre de 2021. Em análise ao relatório de 

investimentos do referido mês, os membros avaliaram que o OLIMPIA PREV apresentou um 

saldo consolidado aplicado no importe de R$ 156.930.649,96 (cento e cinquenta e seis milhões, 

novecentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). Nas 

discussões sobre os enquadramentos, o Senhor Márcio Francisco de Deus informou aos 

presentes a necessidade de ajuste frente a política de investimentos no Artigo 7º, Inciso III, alínea 

“a”. Informou que nos envios das informações previdenciárias junto ao CAD-PREV o sistema 

reportou mensagens de erro, por não identificar a estratégia alvo na Política de Investimentos. 

Nas discussões para a solução do entrave ficou definido o limite de 10% (dez inteiros por cento). 

O Presidente do Comitê de Investimos do OLIMPIA PREV, esclareceu que o ajuste deverá sanar 

a inconsistência apresentada, salientando ainda, que o sistema CAD-PREV tem se ajustado 

continuamente a fim de apresentar melhorias na qualidade dos demonstrativos. Sobre a 



 
 

 
 

rentabilidade do mês de março, os Membros do Comitê de Investimentos avaliaram que houve 

uma leve recuperação de 0,32% (trinta e dois décimos por cento) produzindo um aumento de R$ 

505.194,93 (quinhentos e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) no 

capital investido. O Presidente do Comitê de Investimento esclareceu que o resultado diminui o 

impacto negativo de -1,24% (um inteiro e vinte quatro centésimos por cento negativo) frente a 

meta esperada para o mês que foi de 3,38% (três inteiros e trinta e oito centésimos por cento). Os 

membros apuraram na ocasião que os melhores desempenhos foram obtidos na renda variável, 

que sofreram elevadas perdas nos meses anteriores decorrentes dos atrasos nas agendas 

reformistas e elevação da insegurança fiscal do país. Sobre a distribuição dos fundos, os 

membros presentes avaliaram a concentração de 48,04% (quarenta e oito inteiros e quatro 

centésimos por cento) no Banco do Brasil, 48,77% (quarenta e oito inteiros e setenta e sete 

centésimos por cento no Banco Caixa Econômica Federal, 1,56% (um inteiro e cinquenta e seis 

centésimos por cento) no Banco Bradesco, o Banco Santander com 0,96% (noventa e seis 

centésimos por cento) e Banco Itaú com a participação de 0,67% (sessenta e sete centésimos por 

cento) dos recursos aplicados. Sobre os principais movimentos ocorridos no mês de março de 

2021, o Presidente do Comitê de investimentos apresentou para referendo as seguintes APR´s: 

APR 44: Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA no importe de R$ 

43.307,53 (quarenta e três mil, trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos) com a 

finalidade de pagamento de imposto de renda retido em folha dos aposentados e pensionistas, 

APR 45: Aplicação em SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme decisão do Comitê e demais Conselhos em reunião 

anterior, APR 46: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de 500.000,00 

(quinhentos mil reais) para aporte do fundo anteriormente informado, APR 49: aplicação  em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 41.232,54 (quarenta e um mil, 

duzentos trinta e dois reais cinquenta e quatro centavos) referente ao parcelamento de aporte 

realizado através da Prefeitura, APR 53: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 898.543,56 (oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) para crédito junto a conta salário do Banco 

Bradesco e APR 55: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de 

R$ 955.119,93 (novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e dezenove reais e noventa e três 

centavos) oriundo do repasse mensal realizado através de Prefeitura, com posterior pagamento 

de obrigações de folha. Os movimentos foram apreciados e referendados juntos aos presentes. 



 
 

 
 

Ainda presidindo os trabalhos, o presidente do Comitê de Investimentos informou aos presentes 

sobre a conclusão dos trabalhos de credenciamento do Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal. Também foi informado aos presentes sobre os trabalhos de credenciamentos dos fundos 

de investimentos vinculados aos bancos mencionados. Na avaliação dos materiais disponíveis 

para o credenciamento, os membros do Comitê de Investimentos não apresentaram subjeções, 

permitindo que o Senhor Márcio Francisco de Deus encaminhasse aos demais Conselhos para 

apreço e aprovação. 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 _________________________________ 

 


