
 
 

 
 

ATA DA DECIMA PRIMEIRA 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 JANEIRO DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 décima primeira reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar as exposições, o Presidente do Comitê de Investimentos informou aos 

presentes que a reunião versaria sobre as movimentações do mês de dezembro de 2021. Os 

membros presentes realizaram um breve retrospecto sobre o ano, salientando os movimentos 

que interferiram negativamente tanto na renda variável quanto na renda fixa. Nessa leitura, 

destacaram o desempenho e recuperação da bolsa americana bem como a valorização do dólar, 

provocado por conta dos investidores migrarem suas posições para economia americana, 

temendo novas ondas de contagio da COVID-19. Foi relembrado também, o momento de stress 

institucional entre o Presidente e o Supremo Tribunal Federal, que viveu um momento de colapso 

de poderes, no qual foi necessária a interversão do ex-Presidente da República Michel Temer. 

Houve também o risco da situação fiscal, foram realizadas manobras para reorganizar o 

orçamento a fim de não romper o teto dos gastos do País. Ainda associado a esse evento, os 

membros destacaram a permanência e a possibilidade de elevação dos auxílios assistenciais. Foi 

destacado também, a desconfiança dos investidores por conta do rumo da política no Brasil, que 

segue sem sinalização mais definida quanto a um possível presidenciável. Considerou-se 

também na reunião, a volta da inflação de dois dígitos, com o acumulado no exercício de 10,06% 

(dez inteiros e seis centésimos por cento). Nesse contexto a atuação um pouco tardia do Banco 

Central, trouxe a elevação da taxa Selic ao patamar de 9,25% (nove inteiros e vinte cinco 

centésimos por cento) ainda com projeção de elevação para 2022. Voltando em falar de 

economia americana, os membros salientaram a redução de estímulos econômicos dos EUA, a 

fim de buscar controle inflacionário, uma vez que também é um problema que preocupa. Sobre a 

China, destacou-se a recuperação econômica e os riscos trazidos pela falta de cumprimento das 

obrigações financeiras da Evergrande, considerada uma das maiores construtoras da China. 



 
 

 
 

Ainda na pauta de cenário, os membros do Comitê destacaram o avanço da Omicron e 

deficiência de controle de alguns países quanto a vacinação contra a COVID-19. Na continuidade 

dos assuntos relativo aos fundos de investimentos do OLÍMPIA PREV, o senhor Márcio 

Francisco de Deus, entregou aos presentes, a planilha com os saldos dos Fundos de 

Investimentos atualizados do dia 18 de janeiro de 2022, ocasião em que os membros apuraram a 

importância de R$ 158.888.628,29 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito 

mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). Na sequência foi entregue o relatório 

analítico de investimentos referente ao mês de dezembro, quarto trimestre e exercício de 2021 

para analise junto ao Comitê. Os membros apuraram que no encerramento do exercício de 2021, 

o saldo aplicado referente ao total aplicado foi de R$ 159.089.638,36 (cento e cinquenta e nove 

milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). Posterior os 

membros verificaram os seguintes saldos nos respectivos fundos: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 16.488.195,79, (dezesseis milhões quatrocentos e oitenta e 

oito reais e setenta e nove centavos) BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO R$ 8.456.111,03 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e 

onze reais e três centavos) BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO R$ 4.747.562,16 (quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 5.652.143,50 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois 

mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos), BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA 

FIXA R$ 2.428.227,76 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e sete reais 

e setenta e seis centavos) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA R$ 

9.179.269,32 (nove milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta 

e dois centavos), CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R$ 

7.365.456,29 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e nove centavos), CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 

R$ 6.619.138,13 (seis milhões, seiscentos e dezenove mil, cento e trinta e oito reais e treze 

centavos) CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R$ 

11.724.996,86 (onze milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e 

oitenta e seis centavos), CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R$ 

5.949.411,85 (cinco mil, novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e 

cinco centavos) CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R$ 



 
 

 
 

14.351.013,64 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e um mil, treze reais e sessenta e quatro 

centavos), BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  R$ 

1.162.577,82 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta 

e dois centavos), BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO R$  718.242,49 

(setecentos e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) BB IMA-B FI 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 4.053.280,76 (quatro milhões, cinquenta e três mil, duzentos 

e oitenta reais e setenta e seis centavos) BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 

PREVIDENCIÁRIO LP R$ 22.809.325,48 (vinte e dois milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e 

vinte e cinco mil, e quarenta e oito centavos), BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA 

FIXA R$ 3.403.003,86 (três milhões, quatrocentos e três mil, três reais e oitenta e seis centavos), 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R$ 7.581.104,44 (sete milhões, 

quinhentos e oitenta e um mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos) ITAÚ 

INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA R$ 523.395,91 (quinhentos e vinte e 

três mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) SANTANDER ATIVO FIC 

RENDA FIXA R$ 519.108,70 (quinhentos e dezenove mil, cento e oito reais e setenta centavos) 

SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP R$ 1.049.942,60 (um milhão, quarenta e nove 

mil, novecentos e quarenta e dois mil e sessenta centavos), BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI 

AÇÕES R$ 1.169.194,99 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais 

e noventa e nove centavos), BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES R$ 7.626.548,35 (sete milhões, 

seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos. ITAÚ 

INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES R$ 446.580,99 (quatrocentos e 

quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), CAIXA ALOCAÇÃO 

MACRO FIC MULTIMERCADO LP R$ R$ 6.960.450,41 (seis milhões, novecentos e sessenta mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP 

R$ 8.105.355,23 (oito milhões, cento e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte três 

centavos. Logo após a leitura e verificação dos valores aplicados, foi verificado a distribuição dos 

fundos de investimentos frente a política de investimentos e resolução 3.922, onde os presentes 

apuraram total consonância dos limites estabelecidos por cada alínea. Sobre a distribuição dos 

fundos junto aos bancos, foi apurado que o Banco do Brasil concentrou 45,81% (quarenta e cinco 

inteiros e oitenta e um centésimos por cento) do capital investido, o Banco Caixa Econômica 

Federal, 48,93% (quarenta e oito inteiros e noventa e três centésimos por cento), o Banco 

Bradesco 3,67% (três inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), o BANCO Santander 



 
 

 
 

0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e Banco Itaú com 0,61% (sessenta e um 

centésimos por cento). Sobre a meta atuarial, o Comitê destacou o movimento no exercício, a fim 

de proteção ao capital do OLÍMPIA PREV, salientando que mesmo com a alta volatilidade, não 

houve comprometimento ao Patrimônio em relação à rentabilidade nominal negativa. A 

rentabilidade real ficou estritamente comprometida por conta da taxa de inflação verificada no 

período. Desse modo foi verificado que a rentabilidade acumulada no exercício foi de 0,37% 

(trinta e sete centésimos por cento) enquanto o esperado de IPCA + 5,47% (cinco inteiros e 

quarenta e sete centésimos por cento) a.a., ou seja 16,06% (dezesseis inteiros e seis centésimos 

por cento) com remuneração acumulada no exercício de R$ 602.187,30 (seiscentos e dois mil, 

cento e oitenta e sete reais e trinta centavos). Na avaliação os membros do Comitê, aferiram que 

os títulos de longo prazo e renda variável brasileira foram os produtos financeiros como o pior 

desempenho. Na sequência o Presidente do Comitê de Investimentos informou sobre a 

atualização do certificado CPA-10 da senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa. Por seguinte 

foi colocado para referendo os principais movimentos de resgates de aplicações através das 

seguinte APR´s: APR – 236 resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com a finalidade de transferência entre contas de 

mesma titularidade com retirada da conta 208495-3 para 108496-8 que imediatamente foi 

aplicado através da APR – 235, conta 108496-8 aplicação da mesma importância, APR – 237 , 

resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) para posterior aplicação através de APR – 240 da mesma importância junto 

ao fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES, conforme discutido e aprovado junto ao 

Comitê e demais Conselhos. Aplicação através da APR 243 – BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 41.269,33 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e nove 

reais e trinta e três centavos) vinculados a obrigação de parcelamento da Prefeitura, APR 247 – 

regate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 990.282,04 

(novecentos e noventa mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) para composição 

de saldo em folha de pagamento. Para os movimentos vinculados às APR´s – 250, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 261 E 262 o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, 

destacou que estavam vinculados aos movimentos de redução na estratégia de exposição no 

fundo vinculado ao BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO. O movimento de resgate e aplicação junto ao do fundo BB PERFIL FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, já havia recebido apreço e aprovação em reunião anterior 



 
 

 
 

junto ao Comitê de Investimentos e os demais conselhos. Na continuidade da leitura foi verificado 

a APR – 263, resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 

59.632,93 (cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), com a 

finalidade de transferência entre contas e pagamentos de impostos e por fim a APR – 265 no 

valor de R$ 1.111.442,19 (um milhão, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e 

dezenove centavos), aplicação em BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIA, oriundo de repasse mensal da Prefeitura. Logo o Presidente do Comitê de 

Investimentos do OLÍMPIA PREV, abriu para discussões e não verificando subjeções os 

movimentos do mês de dezembro de 2021 foram aprovados. 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 _________________________________ 

 


