
 
 

 
 

ATA DA OITAVA 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 19 DE 

OUTUBRO DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezenove dias do mês de outubro 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 oitava reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar os trabalhos, o senhor Márcio Francisco de Deus informou aos presentes 

que a reunião trataria das movimentações do mês de setembro e terceiro trimestre de 2021. 

Seguindo com as atividades foi disponibilizado aos presentes o relatório analítico de 

investimentos elaborado juntamente com a empresa de Consultoria Financeira Crédito & 

Mercado, referente ao período anteriormente mencionado. Na ocasião, também foi disponibilizado 

a planilha com saldos dos fundos de investimentos atualizados, onde os presentes apuraram um 

patrimônio de R$ 157.820.251,30 (cento e cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte mil, 

duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) com rentabilidade positiva de 0,42% (quarenta 

e dois centésimos por cento) e valorização patrimonial do importe de R$ 663.063,60 (seiscentos e 

sessenta e três mil, sessenta e três reais e sessenta centavos). O Comitê discutiu também sobre 

as previsões do último boletim FOCUS, onde a previsão do IPCA foi aumentada em relação à 

anterior, chegando ao percentual de 8,69% (oito inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) 

com projeção para redução no próximo exercício para 4,18% (quatro inteiros e dezoito 

centésimos por cento), ou seja, para os dois exercícios os índices foram revistos para cima em 

relação a última publicação. O PIB, de acordo com as projeções deve fechar o exercício em 

5,01% (cinco inteiros e um centésimo por cento) com revisão ainda mais negativa para o 

exercício de 2022, onde as expectativas pairam em 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por 

cento). Com relação ao câmbio, de acordo do o Boletim FOCUS, o mercado acredita que deve 

manter a previsão anterior, de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) com manutenção no 

mesmo índice para o próximo exercício. A taxa Selic de acordo com os analistas e em 

consonância com a previsão anterior, deve permanecer no patamar de 8,25% (oito inteiros e vinte 

e cinco centésimos por cento) com elevação para o próximo exercício no percentual de 8,75% 



 
 

 
 

(oito inteiros e setenta e cinco por cento). Salientou o senhor Márcio Francisco de Deus, que 

conforme definição da Reunião do COPOM, ficou estabelecida em 6,25% (seis inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento) conforme reunião do dia 22 de setembro de 2021. Com relação ao 

IPCA, novamente foi externada a preocupação junto aos membros do Comitê de Investimentos, 

considerando que índice atingiu as duas casas decimais, alcançando 10,25% (dez inteiros e vinte 

e cinco centésimos por cento). Na ocasião, foi relatado que o aumento do combustível, que esse 

ano já é de 33,37% (trinta e três inteiros e trinta e sete centésimos por cento). Foi discutido 

também sobre a interferência negativa da crise hídrica, onde as tarifas foram modificadas a fim de 

reduzir o consumo com consequente alterações nas bandeiras de cobranças chegando a 

acrescer R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos) a cada 100KWh consumidos. No cenário 

doméstico, não houveram mudanças nos temas, de acordo com as discussões, ainda estão 

presentes o aumento das incertezas fiscais por conta da extensão do auxílio emergencial, PEC 

dos precatórios e reforma do imposto de renda. As incertezas trouxeram volatilidade ao mercado, 

de modo que o IBOVESPA, o principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês de setembro no 

patamar negativo, acumulando prejuízos em 6,57% (seis inteiros e cinquenta e sete centésimos 

por cento). No cenário macro, conforme as considerações do Comitê de Investimentos do 

OLÍMPIA PREV, não foi diferente. Ponderou o Presidente do Comitê de Investimento, que a 

empresa chinesa Evergrand que atua no mercado de construção civil, trouxe ao sistema 

financeiro uma elevada preocupação de risco de crédito global. A empresa alegou incapacidade 

de pagamento de alguns de seus financiamentos, a situação elevou o nível de desconfiança dos 

investidores que desfizeram posições em ativos de riscos. Seguindo a leitura do cenário, os 

membros do Comitê salientaram a possiblidade do Governo americano reduzir gradativamente o 

auxílio financeiro por conta da fortíssima presença da inflação. Na continuidade, o senhor Márcio 

Francisco de Deus, informou que encerramento do mês de setembro o OLÍMPIA PREV, 

apresentou um patrimônio investido no valor de R$ 157.271.404,98 (cento e cinquenta e sete 

milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavos). Na 

continuidade, os membros do Comitê de investimento avaliaram os enquadramentos dos fundos, 

em relação à política de investimentos e Resolução 3.922, situação em que identificou obediência 

quanto aos dispositivos. Na sequência dos trabalhos, avaliou-se a distribuição dos fundos juntos 

as Instituições Financeiras, de modo que o Banco Caixa Econômica Federal, concentrou 48,95% 

(quarenta e oito inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) do capital, o Banco do Brasil 

com 46,44% (quarenta e seis inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), o Banco 



 
 

 
 

Bradesco com 2,97% (dois inteiros e noventa e sete centésimos por cento) dos recursos 

investidos, o Banco Santander com 0,98% (noventa e oito centésimos por cento) e o Banco Itaú 

com 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) do patrimônio. Na avaliação quanto ao 

cumprimento da meta atuarial, o senhor Márcio Francisco de Deus, salientou que altíssima 

volatilidade apresentada no exercício tem interferido negativamente nos resultados, de modo que 

o esperado para o mês de setembro foi de 11,23% (onze inteiros e vinte e três centésimos por 

cento) e o desempenho do OLÍMPIA PREV no acumulado se mantem no patamar negativo 

apresentando um índice de -0,61% (sessenta e um centésimos negativos). Seguindo com as 

análises, foi apresentado o desempenho do Fundo do Banco do Brasil Bolsa Americana, onde no 

mês de setembro, apresentou desempenho negativo, facilmente justificado por conta na pressão 

global de risco de crédito da construtora chinesa Evergrande. Considerou ainda o Comitê de 

investimentos, que na ocasião o Fundo já ensaiava sinais de recuperação, de modo que já 

apresenta desempenho positivo em 3,14% (três inteiros e quatorze centésimos por cento). Foi 

colocado em discussão, a manutenção de aporte mensal no respectivo fundo no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) e não verificando manifestações contrárias, foi aprovado e seguiu 

para os demais Conselhos. Na continuidade das atividades, o Presidente do Comitê de 

Investimentos do OLIMPIA PREV colocou para referendar os principais movimentos do mês de 

setembro, sendo APR 174: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no 

valor de R$ 46.837,62 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois 

centavos) com a finalidade de pagamento de imposto de renda retido em fonte, APR 177: resgate 

em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 42.614,67 (quarenta e dois 

mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), vinculado a transferência de mesma 

titularidade, obrigações com PASEP e pagamento de Comprev, APR 178: aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  no valor de R$ 41.236,63 (quarenta e um mil, 

duzentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) referente a repasse da Prefeitura, APR 

180: resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) com posterior aplicação através da APR 182, em BB AÇÕES BOLSA 

AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES no mesmo valor, APR 186: resgate em 

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 972.252,64 (novecentos e 

setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), com a 

finalidade de compor saldo em conta de folha de pagamento e APR 189: aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  no valor de R$ 984.0000,64 (novecentos e oitenta 



 
 

 
 

e quatro mil reais e sessenta e quatro centavos) vinculado a repasses realizados através do entes 

com posterior pagamento de obrigações de folha. Por seguintes os movimentos foram 

referendados através do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV. Ainda com a palavra o 

senhor Márcio Francisco de Deus, relatou aos presentes uma tentativa de fraude junto ao 

Banco Caixa Econômica Federal, onde foi recepcionado um e-mail autorizando transferência 

bancária junto a conta de terceiros. Esclareceu ainda que, a Gerente da respectiva agência, 

observando aquele tipo de movimentação contatou imediatamente o financeiro do OLÍMPIA 

PREV, que confirmou a tentativa de fraude, uma vez que o Instituto só realizada as 

movimentações em plataforma web disponibilizada através do Banco. O senhor Márcio 

Francisco de Deus, informou ainda, que foram notificadas através de ofícios as agências na qual 

o OLIMPIA PREV detém conta, esclarecendo que não está autorizado sob qualquer prerrogativa, 

movimento de pagamento que não seja através de plataforma web.  Os movimentos foram 

analisados e por seguinte foram referendados através dos membros presentes do Comitê de 

Investimentos do OLÍMPIA PREV. 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 _________________________________ 
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