
 
 

 
 

ATA DA QUINTA 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 JULHO 

DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos vinte e um dois dias do mês de julho 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 quinta reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar as exposições do senhor Márcio Francisco de Deus, informou sobre o 

impedimento para a realização normal da reunião no mês de junho em virtude das restrições 

impostas através do Executivo Municipal à fim de controlar o avanço da disseminação do COVID-

19. Esclareceu ainda, que por conta de tal ocorrência naquela data, faria a exposição das 

movimentações dos meses de maio e junho. Na ocasião, foram entregues aos membros 

presentes os relatórios dos fechamentos financeiros dos meses de maio, junho e planilha com 

saldos atualizados dos fundos. Os membros do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, 

realizaram algumas considerações sobre o cenário, ponderando sobre os principais fatos políticos 

e econômicos. Nesse contexto, foi considerado a alta volatilidade dos ativos por conta dos 

primeiros direcionamentos tomados através da reforma tributária. Considerando que os 

investidores seriam um dos principais grupos atingidos pela reforma tributária, que foi 

apresentada através do Ministro Paulo Guedes, rapidamente o mercado realizou a precificação 

dos ativos, com expectativas negativas de uma elevação no pagamento dos impostos, 

principalmente nos ativos vinculados aos fundos imobiliários. Nesse contexto os membros 

presentes salientaram a queda o IFIX, o principal índice de referência ao desempenho dos fundos 

imobiliários que atingiu quedas seguidas durante o mês de junho. Foi destacado ainda, entre os 

presentes, os desembaraços da CPI do COVID, onde os ouvidos citaram em diversos trechos 

sobre a interferência do atual governo e mais uma vez o mercado rapidamente respondeu com 

mais volatilidade. O Senhor Márcio Francisco de Deus, destacou os 124 milhões de brasileiros 

vacinados e os 34 milhões já com as 02 (duas) doses da vacina. Na sequência foi trazido para 

discussão, a preocupação fiscal para os próximos exercícios, já que o houve a aprovação da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias com a polêmica previsão de aproximadamente 6 bilhões de reais 



 
 

 
 

voltados para o Fundo Eleitoral. O Comitê realizou abordagens sobre a elevação da Taxa Selic, 

que na reunião dos dias 15 e 16 de junho, o COMPOM elevou a Taxa básica da econômica para 

4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), com o intento de reduzir a evolução 

acelerada da inflação. Nesse contexto, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA 

PREV, informou aos presentes sobre o aumento das contas de energia, que estão vinculadas a 

uma preocupação de crise hídrica no país, tem feito a inflação apresentar resultados ainda mais 

negativos quanto a manutenção da meta. Sobre a variante Delta da COVID, os membros 

presentes do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, discutiram que o assunto ganhou força 

no cenário macro, de modo que tem contribuído para a alta volatilidade dos ativos internacionais, 

situação que ainda oferta mais preocupações sobre a possibilidade de novas interrupções nas 

atividades econômicas. Conforme apresentado pelo senhor Márcio Francisco de Deus, a notícia 

boa foi trazida do cenário doméstico, com as atividades comerciais em 3,9% (três inteiros e nove 

centésimos por cento) acima do patamar pré pandemia. Na condução dos trabalhos, o Presidente 

do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, realizou breves considerações sobre o relatório 

de investimentos do mês de maio e seguiu para uma abordagem mais analítica sobre o mês de 

junho e fechamento do primeiro semestre do exercício de 2021. No relatório do mês junho, os 

membros apuram um patrimônio aplicado no importe de R$ 159.027.265,41, (cento e cinquenta e 

nove milhões, vinte e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Na 

sequência dos trabalhos, o Comitê de Investimentos avaliou o enquadramento dos fundos quanto 

aos limites da Resolução 3.922 e Política de Investimentos para o exercício de 2021. Sobre a 

distribuição dos ativos juntos aos Bancos, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou que o 

Banco Caixa Econômica Federal concentrou 48,09% (quarenta oito inteiros e nove centésimos 

por cento) do patrimônio investido, o Banco do Brasil com 47,18% (quarenta e sete inteiros e 

dezoito centésimos por cento) o Banco Santander com 0,96% (noventa e seis centésimos por 

cento), o Banco Bradesco com 2,27% (dois inteiros e vinte e sete centésimos por cento) e Banco 

Itaú com 0,69% (sessenta e nove centésimos por cento). Seguindo com o desenvolvimento das 

atividades o Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV destacou o desempenho de 

recuperação no mês de maio, com 0,93% (noventa e três centésimos por cento) de elevação ao 

patrimônio investido, o que representou um resultado de R$ 1.464.343,40 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e 

para o mês de junho o índice foi positivo com 0,16%, (dezesseis centésimos por cento) 

apresentando uma recuperação no valor de R$ 713.756,74 (setecentos e treze mil, setecentos e 



 
 

 
 

cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos). O senhor Márcio Francisco de Deus, 

salientou que alta volatilidade no mercado ainda decorrente do COVID 19 e desconfiança dos 

investidores sobre a evolução da agenda reformista do governo e ainda a inflação crescente, tem 

pressionado o desempenho do OLIMPIA PREV quanto ao cumprimento da meta atuarial. Para o 

encerramento do semestre, o índice ficou em 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) com 

uma meta a ser alcançada em 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento). Foi 

elaborada uma representação gráfica quando ao desempenho, de modo que ficou exposto aos 

presentes a dificuldade de superar a meta no exercício. O Presidente do Comitê de Investimentos 

do OLIMPIA PREV, explanou aos presentes, que realizando uma leitura nos anos anteriores, é 

possível identificar em cada exercício uma dificuldade, de modo que a melhor avaliação que 

sempre deverá ser feita é que não um cenário que oferte a melhor possibilidade de investimentos 

e sim o desenvolvimento de uma estratégia que melhor se adapte a esse cenário. O senhor 

Márcio Francisco de Deus, prosseguiu com os argumentos, e avaliou através de uma breve 

pesquisa que em 2015 a inflação aterrorizava com índice a dois dígitos e dólar cotado a R$ 4,00 

(quatro reais), em 2016 houve protestos e impeachment, em 2017, em um único dia a bolsa de 

valores brasileira despencou 10% (dez inteiros por cento) com a delação que envolvia o 

presidente da época, no ano de 2018 houve a greve dos caminhoneiros e eleições presidenciais, 

em 2019 o risco fiscal do pais chegou aos extremos e em 2020 foi conturbado por conta das 

incertezas da eleições americanas e a pandemia. Ainda na condução dos trabalhos, o Presidente 

do Comitê de Investimentos, apresentou para avaliação do Comitê de Investimentos o Fundo BB 

AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES com CNPJ 36.178.569/0001-99. Na ocasião foi 

apresentado a análise do fundo, no qual recebeu parecer favorável da empresa de consultoria 

Financeira Crédito & Mercado. Na sequência foi apresentada a documentação inicial de 

credenciamento do Fundo, onde foi identificado o Administrador, Gestor Custodiante, 

regulamento e lâmina. Na sequência houve a avaliação quando a taxa de administração e taxa de 

performance cobrada. Houve análise também da evolução quanto aos cotistas participantes e 

evolução do capital, no comparativo do desempenho do fundo, o produto de investimento se 

manteve sempre a frete da meta atuarial, estabelecendo um importante alinhamento com a 

Política de Investimentos. O fundo tem o objeto de iniciar uma proteção de valores em ativos 

dolarizados, considerando que sua base de investimentos está indexada ao S&P500. Após 

apreciação do Comitê de Investimentos e não verificado subjeções quando a exposição ao novo 

fundo, foi definido resgate e BB PERFIL RENDA para o Fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 



 
 

 
 

FI AÇÕES, com aporte inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Após aprovação junto ao Comitê 

de Investimentos, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou aos membros presentes que a 

decisão seguiria para os demais Conselhos. Ainda na condução dos trabalhos, o Presidente de 

Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, apresentou para referendo os principais 

movimentos através das APR do mês de maio e junho, sendo: aplicação em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, através das APR´S 073 e 074, referente ao repasse mensal 

realizado através da Prefeitura, resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no 

valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), através da APR 87, com finalidade 

de realizar manutenção de aporte no valor de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) junto ao 

fundo BB PERFIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDECIÁRIO LP, vinculado a APR 086 

e manutenção de aporte junto ao fundo BB AÇÕES VALORE FIC AÇÕES no valor de R$ 

800.000,00 (oitocentos mil reais), vinculado a APR 088. Na continuidade das tratativas, o Comitê 

avaliou o resgate em BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO através da APR 90, com a 

finalidade de compor o saldo para a folha de pagamento junto do Bradesco, no valor de R$ 

966.769,68 (novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos), APR 92 no valor de R$ 62.090,80 (sessenta e dois mil, noventa reais e oitenta 

centavos) composto por resgate com a finalidade de pagar Imposto de Renda Retido na Fonte e 

transferência entre contas de mesma titularidade para a composição de saldo final da folha de 

pagamento, APR 93 no valor de R$ 193.684,77 (cento e noventa e três mil seiscentos e oitenta e 

quatro reais e setenta e sete centavos) resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRO, com a finalidade de pagamento dos encargos da folha, APR 95: aplicação em 

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  no valor de R$ 58.696,53 (cinquenta e três mil, 

seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) oriundo de repasses realizado 

através da Daemo Ambiental, APR 96, aplicação em BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMINCA FIC 

RENDA FIXA, referente ao repasse mensal realizado junto a Prefeitura no valor de R$ 633.736,87 

(seiscentos e trinta e três mil, setecentos trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) e aplicação 

no mesmo Banco, através da APR 97 junto ao fundo BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA 

no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Na sequência o Presidente do Comitê de 

investimentos passou para referendar os principais movimentos ocorridos durante o mês de 

junho, sendo: aplicação no valor de R$ 41.220,27 (quarenta e um mil, duzentos e vinte reais e 

vinte sete centavos) em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 

41.220,27 (quarenta um mil, duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos) vinculado ao 



 
 

 
 

pagamento de parcelamento de aporte realizado através da Prefeitura, APR 118 composição de 

movimento através de resgate no valor de R$ 692.104,06 (seiscentos e noventa e dois mil, cento 

e quatro reais e seis centavos) para saldo junto a conta de folha de pagamento, resgate em BB 

PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais) para composição de saldo para elaboração de folha de pagamento mensal e 

parcial de  13º salário através da APR 119, movimento de aplicação em BB FLUXO FIC RENDA 

RIXA PREVIDENCIÁRIO, por meio da APR 120 no valor de R$ 584.416,37 (quinhentos e oitenta 

e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) vinculado a repasse mensal 

realizado através da Prefeitura para pagamento de aposentados e pensionista e APR 122, 

aplicação em BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.059.397,70 (um 

milhão, cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos) referente ao 

repasse do mês de junho realizado através da Prefeitura. Sem apresentar subjeções quanto aos 

movimentos, restaram aprovados os movimentos realizados através das APR´s do mês de maio e 

junho de 2021. 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 _________________________________ 
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