
 
 

 
 

ATA DA NONA 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 18 DE NOVEMBRO DE 

2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 nona reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar as exposições o senhor Marcio Francisco de Deus, informou aos 

presentes que a reunião versaria sobre as movimentações ocorridas durante o mês de outubro de 

2021. Na sequência, entregou aos membros do Comitê a planilha com os saldos atualizados dos 

fundos referente ao dia 17 de novembro de 2021, na qual aferiram o saldo de investimentos no 

importe R$ 156.292.702,65 (cento e cinquenta e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, 

setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), observando leve recuperação de 1,09% 

(um inteiro e nove centésimos por cento). Por seguinte foi disponibilizado também, para início das 

atividades o relatório analítico de investimentos elaborado juntamente com a empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado. Realizando uma breve leitura sobre o cenário 

doméstico, o Comitê de Investimentos avaliou os posicionamentos do relatório FOCUS publicado 

em 16 de novembro de 2021, onde apontou aumento nas expectativas quanto ao IPCA, com 

percentuais ajustados para 9,77% (nove inteiros e setenta e sete centésimos por cento) no 

encerramento do exercício, com previsão de elevação para 2022, onde os analistas arbitram que 

o índice deverá permanecer em 4,79% (quatro inteiros e setenta e nove centésimos por cento). 

Sobre o PIB, na leitura o Comitê avaliou que os valores foram revisados para baixo, de modo que 

deverá terminar 2021 em 4,88% (quatro inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) e com 

previsão mais negativa para 2022, com índice de 0,93% (noventa e três centésimos por cento). 

Com relação ao dólar referente a última leitura dos especialistas, deve-se manter em R$ 5,50 

(cinco reais e cinquenta centavos) neste exercício, com manutenção do mesmo valor para o ano 

seguinte. O Comitê de Investimentos também avaliou que o IGP-M foi ajustado para cima, 

apresentando um índice de 18,54% (dezoito inteiros e cinquenta  quatro centésimos por cento) 

para 2021 e no encerramento de 2022, deverá chegar aos 5,38% (cinco inteiro e trinta e oito 



 
 

 
 

centésimos por cento), os números da produção industrial foram revisados para baixo, tanto para 

2021 quanto pra 2022, onde há entendimento unanime do mercado que encerraremos o exercício 

no patamar de 6,09% (seis inteiros e nove centésimos por cento) e para 2022 deverá apresentar 

índice menos expressivo, com algo em torno de 2% (dois inteiros por cento). Quanto a balança 

comercial houve ajuste positivo, com elevação para 70,30 (US$ bilhões) para 2021 e em relação 

a 2022, foi mantida a expectativa de 63 (US$ bilhões). No campo dos investimentos diretos, o 

boletim FOCUS manteve seu posicionamento em relação a última publicação, onde acredita que 

deve ser mantido em torno de 50,00 (US$ bilhões) para 2021 com número mais positivo para 

2022, no patamar de 60,00 (US$ bilhões). Os membros do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA 

PREV destacaram o esperado ajuste da taxa Selic, onde na reunião do COPOM em outubro saiu 

dos 6,25% (seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) e passou para 7,75% (sete inteiros 

e setenta e cinco centésimos por cento), com previsão de ajuste de mesma magnitude para a 

próxima reunião. De acordo com o posicionamento dos membros do Comitê de Investimentos, o 

movimento se justifica em razão do acelerado processo inflacionário que o país está submetido, 

onde no mês de outubro o IPCA chegou sem dificuldades em 10,67% (dez inteiros e sessenta e 

sete centésimos por cento). Na continuidade dos temas propostos para a reunião, o Comitê de 

Investimentos analisou os saldos dos fundos de investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Olímpia – OLÍMPIA PREV no encerramento do mês de 

outubro, onde constatou um patrimônio aplicado no valor de R$ 154.662.275,36 (cento e 

cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e 

trinta e seis centavos). Em análise aos enquadramentos frente a resolução 3.922 e Política de 

Investimentos elaborada para o exercício, verificou-se os enquadramentos. Sobre a distribuição 

do patrimônio, o senhor Márcio Francisco de Deus salientou aos membros do Comitê, não ter 

havido nenhum ajuste relevante, onde o Banco Caixa Econômica Federal concentrou 49,12% 

(quarenta e nove inteiros e doze centésimos por cento), o Banco do Brasil concentrou 46,31% 

(quarenta e seis inteiros e trinta e um centésimos), o Banco Bradesco com 2,96% (dois inteiros e 

noventa e seis centésimos por cento, Banco Santander com 0,99% (noventa e nove centésimos 

por cento) e Banco Itaú com 0,62% (sessenta e dois centésimos por cento) do patrimônio 

investido. Na continuidade dos trabalhos, o Comitê de Investimentos verificou a rentabilidade no 

mês, onde apuraram que os fundos tiveram desempenho negativo de -1,58% (um inteiro e 

cinquenta e oito centésimos por cento) com desvalorização das contas no importe de R$ 

2.485.127,26 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e sete reais e vinte e 



 
 

 
 

seis centavos), produzindo no acumulado da meta atuarial o índice negativo de  -2,18% (dois 

inteiros e dezoito centésimos por cento) frente a uma meta a ser cumprida de 13,10% (treze 

inteiros e dez centésimos por cento). Nesse contexto, foi avaliado que a PEC dos Precatórios tem 

elevado o nível de desconfiança dos investidores, refletindo diretamente na precificação dos 

ativos. A situação fiscal do país novamente foi testada com as discussões sobre a ampliação de 

tempo e valor do auxílio emergencial. Os membros presentes discutiram e decidiram sobre a 

manutenção de aporte no fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA, no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). Avaliando que o fundo tem espaço de enquadramento na resolução e na 

Política de Investimentos, posteriormente ficou decido aporte no valor mencionado. O senhor 

Márcio Francisco de Deus alertou sobre a necessidade de renovação da certificação CPA – 10, 

considerando que a data limite de vencimento é dia 22 de fevereiro de 2022. Sobre os principais 

movimentos, o Comitê referendou as seguintes movimentações através das APR´s: APR 193: 

Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA, no valor de R$ 44.813,77 (quarenta e quatro mil, 

oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos) vinculado a pagamento de consignados e 

transferência entre contas de mesma titularidade, APR 197: resgate em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA no valor de R$ 75.308,70 (setenta e cinco mil, trezentos e oito reais e setenta centavos) 

para pagamento de obrigações de folha e pasep, APR 202: resgate em BB PERFIL FIC REND 

FIXA no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com posterior aplicação em BB AÇÕES 

BOLSA AMERICANA FI AÇÕES no mesmo importe através da APR 203, APR 204: aplicação em 

BB FLUXO FIC RENDA FIXA, no valor de R$ 41.355,18 (quarenta e um mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) oriundos de crédito realizado através da Prefeitura, 

APR´s  206, 207 e 208: Resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA no valor total de R$ 

1.191.076,83 (um milhão, cento e noventa e um mil, setenta e seis reais e oitenta e três centavos) 

com a finalidade de composição de saldo para folha de pagamento e APR 210: aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 1.173.434,65 (um milhão, cento e setenta e três mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente ao repasse mensal 

realizado através da Prefeitura. Após leitura, os movimentos foram referendados através do 

Comitê. Por seguinte o senhor Márcio Francisco de Deus disponibilizou a minuta da Política de 

Investimentos para o exercício de 2022. Foi discutido junto ao Comitê, que o material ainda não 

estava consolidado, considerou ainda a necessidade de uma releitura a fim de promover os 

ajustes para aprovação junto aos demais Conselhos. Na ocasião, os membros presentes 

salientaram a importância de envio da minuta junto aos demais Conselhos a fim promover 



 
 

 
 

discussões e possíveis alterações antes da aprovação pelo Comitê. 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 _________________________________ 
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