
 
 

 
 

ATA DA DECIMA TERCEIRA 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 MARÇO DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 terceira reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da 

administração 2021/2022. Ao iniciar as tratativas, o senhor Márcio Francisco de Deus informou 

aos membros do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV que a reunião versaria sobre as 

movimentações do mês de fevereiro de 2022. Para início dos trabalhos o Comitê fez uma breve 

síntese sobre o boletim FOCUS divulgado em 21 de março de 2022. Na leitura junto ao Comitê, 

foi avaliado que a previsão de inflação para o encerramento de 2022 foi ajustado para cima, o 

Bacen acredita que a inflação encerre no patamar de 6,59% (seis inteiros e cinquenta e nove 

centésimos por cento), com um possível ajuste em 2023 na casa dos 3,75% (três inteiros e 

setenta e cinco centésimos por cento). O PIB também teve uma revisão positiva, enquanto nos 

meses de outubro e novembro a previsão estava no campo negativo agora passa para 0,50% 

(cinquenta centésimos por cento) e para 2023 foi ajustado para baixo em 1,30% (um inteiro e 

trinta centésimos por cento). Com relação ao câmbio, o dólar manteve sua previsão estável em 

relação ao último boletim, sendo que o mercado prevê a moeda sendo cotada a R$ 5,30 (cinco 

reais e trinta centavos) no final de 2022 e R$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois centavos) para o 

próximo ano. Em relação a Selic, os ajustes para cima ainda indicam uma forte tendência de alta 

referente a inflação. Os economistas têm um consenso de que a Selic deve chegar aos 13% 

(treze inteiros por cento), com encerramento para 2023 no patamar de 9% (nove inteiros por 

cento). Na sequência dos trabalhos, os membros do Comitê verificaram que a inflação nos EUA 

chegou a 7,5% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) com inflação ao produtor em 

10,00% (dez inteiros por cento). Na reunião os membros presentes argumentaram que a inflação 

americana deve ser manter consistente, considerando que a econômica por lá tem mantido o 

mercado de trabalho aquecido, com Pib encerrando 2021 em 5,70% (cinco inteiros e setenta 

centésimos por cento) e 2022 a previsão é encerrar em 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos 



 
 

 
 

por cento). Com o propósito de conter a inflação, o Banco Central Americano tem previsão de 

realizar no mínimo 7 (sete) altas de juros no exercício vigente. Para demonstrar o impacto o 

senhor Márcio Francisco de Deus apresentou uma tabela divulgada pelo mercado com as 

previsões das interferências. Seguindo com a leitura de cenário, o Presidente do Comitê de 

Investimentos do OLIMPIA PREV, ponderou que na reunião anterior não havia pautado o tema 

guerra entre a Rússia e Ucrânia, considerando que naquela ocasião existiam apenas afirmações 

entre as duas nações que indicavam um estreitamento na relação diplomática. Informou ainda, 

que no dia 24 de fevereiro se deu início ao conflito, ofertando mais uma vez stress na economia 

global, que ainda se mostra enfraquecida por conta das consequências da pandemia. Os 

membros do Comité ressaltaram a importância dos dois países na cadeia global de suprimentos, 

bem como a importância da Rússia na importância de gás natural e petróleo na Europa. Nessa 

leitura, o cenário doméstico também foi apreciado junto aos membros do Comitê de Investimentos 

do OLIMPIA PREV. Na avalição dos membros presentes, ainda não é possível calcular o impacto 

que será causado em relação a inflação no Brasil por conta do ajuste de 18,80% (dezoito inteiros 

e oitenta centésimos por cento) na gasolina e 14,90% (quatorze inteiros e noventa centésimos por 

cento) no preço do litro do diesel. Foi destacado que a produção industrial apresentou queda de -

2,40% (dois inteiros e quarenta centésimos por cento) enquanto o varejo ficou 0,80% (oitenta 

centésimos por cento) acima do esperado. Outro fator que tem surpreendido os economistas e 

que é pautado na reunião foi a valorização do real frente ao dólar, sendo que naquela ocasião 

estava sendo cotado a R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos). O movimento se 

justifica em parte por oportunidade oferecida nas taxas praticadas dentro do segmento da renda 

fixa, considerando que o Brasil foi uma das primeiras econômicas do mundo a iniciar as tentativas 

de corte na inflação. Também se justifica em razão dos investimentos de países emergentes não 

estarem realizando investimentos em países que tenham alguma correlação com o conflito 

Rússia X Ucrânia. Ainda nos comentários, foi avaliado que o mês de fevereiro apresentou seu 

pior índice de inflação para o período desde 2015, apresentando um percentual de 1,01% (um 

inteiro e um centésimo por cento). O Banco Central ajustou a Taxa Selic em 11,75% (onze 

inteiros e setenta e cinco centésimos por cento), com provisão de ajuste de 1% (um inteiro por 

cento). Com a finalidade de alcançar maiores subsídios para tomadas de decisões, o senhor 

Márcio Francisco de Deus, informou sobre a reunião ocorrida em 15 de março de 2022, na qual 

participaram a equipe da área de governo, especialistas em investimentos de RPPS da Caixa 

Econômica Federal, os senhores Jesse Mathias da Faria, Luan Augusto, Ricardo Henrique de 



 
 

 
 

Oliveira e Ruy José Minelli Junior. Na continuidade dos assuntos proposto para a reunião, o 

Comitê avaliou o importe de R$ 160.807.546,01 (cento e sessenta milhões, oitocentos e sete mil, 

quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo) aplicados. Sobre os enquadramentos, o Comitê 

avaliou de modo mais claro, já que o envio da Política de Investimentos permitiu a verificação dos 

limites de alocação de cada artigo com maior clareza. Na distribuição dos ativos junto aos 

Bancos, analisou-se que o Banco do Brasil concentrou 45,77% (quarenta e cinco inteiros por 

cento e setenta e sete centésimos por cento), o Banco Caixa Econômica Federal com 48,97 

(quarenta e oito inteiros e noventa e sete centésimos por cento) o Banco Bradesco com 3,65% 

(três inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), o Banco Santander com 0,99 (noventa e 

nove centésimos por cento) e o Banco Itaú concentrou 0,62% (sessenta e dois centésimos por 

cento) dos recursos aplicados. Sobre a avaliação da rentabilidade da carteira em relação a meta 

atuarial, foi verificado que a meta esperada para o mês foi de 2,35% (dois inteiros e trinta e cinco 

centésimos por cento), enquanto o OLIMPIA PREV apresentou um desempenho de 1,08% (um 

inteiro e oito centésimos por cento) no acumulado. No mês foi apurado uma rentabilidade de 

0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) com um acréscimo patrimonial de R$ 1.049.158,73 

(um milhão, quarenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos). Sobre 

a Política de Investimentos, o Senhor Márcio Francisco de Deus informou a aprovação junto aos 

Conselhos, bem como a divulgação conforme publicação no Diário Oficial do Município na edição 

1161 do dia 17 de março de 2022. Iniciado as tratativas para decisão de investimento, o Comitê 

avaliou o comportamento gráfico dos fundos BB AÇÕES BOLSA AMERICANA E BB AÇÕES 

VALOR, a fim de demonstrar uma tendência de recuperação de curto prazo, a desvalorização 

cambial e a realização das principais ações que compõe o índice SP&500. Foi mantida a decisão 

de aportar no máximo até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Seguindo com os temas 

propostos, o Presidente do Comitê de Investimentos disponibilizou para referendo os principais 

movimentos, gerados a partir das seguintes APR´s: Resgate em BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI 

RENDA FIXA PREVIDECIÁRIO, no valor de R$ 28.302,32 (vinte e oito mil, trezentos e dois reais 

e trinta e dois centavos) através da APR 30, oriundo de pagamento de cota do respectivo fundo, 

aplicação no mesmo importe em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 

através da APR 031, resgate através da APR 034 no valor de R$ 23.370,51 (vinte e três mil, 

trezentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) para pagamento de obrigações de Folha, 

aplicação no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) referente a adesão ao fundo CAIXA 

BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, conforme decisão em reunião anterior, 



 
 

 
 

através da APR 035. Aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, 

no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por meio da APR 037. Seguidamente 

comentou sobre a APR 038, resgate em, BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 

vinculado a transferência entre contas de mesma titularidade, no valor de R$ 210.000,00 

(duzentos e dez mil reais). Na APR 039 apurou-se o resgate em CAIXA BRASIL IMA-GERAL 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA no valor de R$ 11.787.060,25 (onze milhões, setecentos e 

oitenta e sete mil, sessenta reais e vinte e cinco centavos), conforme decisão de reunião anterior, 

onde ficou definido a redução de estratégia no fundo. Verificando as APR´s 040 e 044 avaliou-se 

a alocação de recursos junto ao fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 

no valor total de R$ 10.787.060,25 (dez milhões, setecentos e oitenta e sete mil, sessenta reais e 

vinte e cinco centavos). Versando sobre a 042, apurou-se movimento de aplicação em BB FLUXO 

FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 41.101,72 (quarenta e um mil, 

cento e um reais e setenta e dois centavos) referente ao pagamento de parcelamento de aporte 

da Prefeitura através da APR 042. Analisando a APR 043, aplicação em BB AÇÕES BOLSA 

AMERICANA FI AÇÕES, verificou a manutenção de aporte no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), no movimento da APR 47, avaliou-se um resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor R$ 178.839,79 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e 

trinta e nove reais e setenta e nove centavos) oriundo de transferência entre contas de mesma 

titularidade. Verificando a movimentação gerada a partir da APR 048, foi apurado um crédito 

juntamente com transferência de mesma titularidade com a finalidade de composição de saldo 

para a folha de pagamento, gerando um movimento de resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 945.363,36 (novecentos e quarenta e cinco mil, 

trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos). Na APR 051, foi apurado um 

movimento de aplicação no valor de R$ 1.148.389,69 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, 

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) junto ao fundo BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, crédito que foi gerado a partir dos repasses da 

Prefeitura e Daemo com posterior pagamento de obrigações de folha. Após a leitura, os 

movimentos foram avaliados e aprovados junto ao Comitê de Investimentos. 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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