
 
 

 
 

ATA DA SEXTA 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 17 DE 

AGOSTO DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 sexta reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar as explanações, o senhor Márcio Francisco de Deus informou aos 

membros presentes que a reunião versaria sobre as movimentações ocorridas no mês de julho de 

2021. Na sequência entregou a planilha com saldos atualizados dos fundos de investimentos, 

bem como o relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria 

Financeira Crédito & Mercado.  Os membros do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, 

realizaram uma breve síntese sobre o cenário doméstico e macroeconômico. Nesse contexto, os 

presentes discutiram as previsões arbitradas através do Relatório, Focus publicado no dia 16 de 

agosto de 2021. Situação em que foi evidenciado uma expectativa de aumento em relação ao 

índice de inflação, sendo que em 2021 deverá fechar o exercício em torno de 7,50% (sete inteiros 

e cinquenta centésimos por cento) e com previsão de ajuste para o próximo exercício no patamar 

de 3,90% (três inteiros e noventa centésimos por cento). A expectativa com relação ao PIB, ficou 

prejudica em 2021 com previsão de crescimento em 5,28% (cinco inteiros e vinte e oito 

centésimos por cento) e para 2022 um número mais ponderado próximo a 2,04% (dois inteiros e 

quatro centésimos por cento). Outro índice apreciado junto aos membros do Comitê de 

Investimentos foi o câmbio, que deverá encerrar 2021 cotado a R$ 5,10 (cinco reais e dez 

centavos) e para o ano vindouro em R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos). O aumento com 

relação a taxa Selic deverá manter acelerado para 2021, considerando que a taxa praticada está 

em 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) e a previsão é de encerramento no 

exercício em 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) com manutenção no mesmo 

teto em 2022. Ainda versando sobre o cenário doméstico, o Presidente do Comitê de 

Investimentos informou que o Ibovespa encerrou a semana anterior com desempenho negativo, 

onde a queda foi de 1,31% (um inteiro e trinta e um centésimos por cento). A inflação continuou 



 
 

 
 

surpreendendo, sendo que no mês de julho alcançou 0,96% (noventa e seis centésimos por 

cento), de forma que apresentou a maior valorização para um mês de julho desde 2002, com o 

acumulado aproximando de 9% (nove inteiros por cento), puxado principalmente pela energia 

elétrica e preços dos combustíveis. Na continuidade o Comitê discutiu sobre o front político e um 

quadro fiscal que segue se mostrando bastante sensível, evidentemente por conta da dúvida com 

relação a PEC dos precatórios, que sem o parcelamento não comportaria os R$ 90 bilhões de 

reais destinados para essa finalidade. Assuntos que ainda preocupam o setor fiscal do país estão 

relacionados ao programa Auxilio Brasil e Reforma Tributária, que havia sido adiada na semana 

anterior. No cenário externo, conforme considerações realizadas através dos membros presentes 

do Comitê de Investimento, está a preocupação dos Bancos Centrais no entendimento de reduzir 

ou manter as medidas de incentivo econômico, por considerarem os avanços das políticas de 

vacinação. Outro assunto que se apresenta no cenário de modo negativo é a variante Delta, que 

tem obrigado aos países redesenhar a Política de abertura das atividades econômicas. Na 

condução dos trabalhos, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou sobre o processo de 

credenciamento do Fundo BB BOLSA AMERICANA FIA, bem como a realização do aporte inicial 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme já discutido e aprovando em reunião 

anterior. Na ocasião foi realizada uma nova análise com relação ao desempenho do fundo, 

considerando que no mês de julho apresentou desempenho positivo em 2,39%. Sobre o capital 

investido, os membros do Comitê de Investimentos apuraram a importância de R$ 

158.437.163,30 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e 

sessenta e três reais e trinta centavos) no encerramento do mês de julho. Seguindo com as 

atividades, foram avaliadas a obediência quando aos dispositivos estabelecidos através da 

Resolução 3.922 e Política de Investimentos para o presente exercício. Sobre a distribuição do 

capital, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou que o Banco do Brasil concentrou 46,44% 

(quarenta e seis inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), Caixa Econômica Federal 

com 48,94% (quarenta e oito inteiros e noventa e quatro centésimos por cento), Banco Itaú com 

0,68% (sessenta e oito centésimos por cento), Banco Bradesco com 2,98% (dois inteiros e 

noventa e oito centésimos por cento) e Banco Santander com 0,97% (noventa e sete centésimos 

por cento). Sobre a rentabilidade no mês de julho, o Comitê de Investimentos avaliou que houve 

desempenho negativo de -0,33% (trinta e três centésimos por cento negativos) com 

desvalorização de patrimônio no importe de R$ 532.062,08 (quinhentos e trinta e dois mil, 

sessenta e dois reais e oito centavos). O Presidente do Comitê de investimentos salientou sobre 



 
 

 
 

a evasão dos investidores internacionais da Bolsa Brasileira, durante e mês de julho, uma 

observação importante que reflete o nível de desconfiança dos acionistas diante o quadro fiscal e 

político do país. Com a acentuada preocupação junto a meta atuarial, o Presidente do Comitê de 

Investimento fez uma releitura sobre o desempenho do OLÍMPIA PREV frente a meta nos 

exercícios de 2016, 2017 e 2019. Na continuidade, foi apresentado aos membros do comitê de 

investimos os principais movimentos através das seguintes APR´S: Resgate em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO através APR 126 no valor de R$ 51.602,41 (cinquenta e um mil, 

seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), com finalidade de pagamento de Imposto de 

Renda Redito na Fonte, APR 131: Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 

no importe de R$ 31.604,48 (trinta e um mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) 

para pagamento de consignados em folha e PASEP, APR 132: aplicação em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, vinculado a repasse realizado através da Prefeitura no valor de 

R$ 41.097,63 (quarenta e um mil, noventa e sete reais e sessenta e três centavos), APR 139: 

resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA  no valor de R$ 1.372.607,82 (um milhão, trezentos e 

setenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos), movimento composto por 

crédito e resgate com a finalidade de pagamento de folha dos aposentados e pensionistas, APR 

140: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA, no valor de R$ 387.955,26 (trezentos e oitenta e 

sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) resultante de repasse 

realizado através da Prefeitura juntamente com pagamento de obrigações de folha, APR 142: 

resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) com a finalidade de aplicações através da APR 146: BB AÇÕES VALOR FIC, 

no importe de R$ 200.000,00(duzentos mil reais) e APR 147: para aporte inicial como definido 

através do Comitê de Investimentos e demais Conselhos em BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI 

AÇÕES no valor de R$ 100.000,000 (cem mil reais), APR 143: aplicação em BRADESCO 

ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, no valor de R$ 1.132.243,67 (um milhão, cento e 

trinta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), vinculados ao 

repasse mensal realizado através da Prefeitura e APR 144: RESGATE BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 135.411,49 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e 

onze reais e quarenta e nove centavos), resultante de créditos e pagamento de obrigações 

vinculadas a folha de pagamento. Após apresentação e justificativas das APR´s, os movimentos 

foram referendados através dos membros presentes. 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 _________________________________ 

 


