
 
 

 
 

ATA DA DECIMA QUARTA 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 ABRIL DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezenove dias do mês de abril 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 quarta reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Iniciando com os temas propostos para a reunião, o senhor Márcio Francisco de 

Deus informou aos presentes que a reunião trataria das movimentações vinculadas ao mês de 

março de 2022. Realizando uma breve síntese sobre cenários, o Presidente do Comitê de 

Investimentos informou na ocasião, que as previsões do relatório FOCUS, que costumeiramente 

são tratadas não foram publicadas por conta da paralização dos funcionários do Tesouro 

Nacional. O Senhor Márcio Francisco de Deus trouxe para a exposição os temas Covid, Guerra 

na Ucrânia e Inflação. Os membros presentes do Comitê de Investimentos discutiram sobre o 

dinamismo que o cenário econômico global apresenta, salientando que os três temas têm se feito 

presente de forma consistente. Sobre o Covid, a avaliação de cenário ainda aponta dificuldade de 

controle da doença por parte da China. A situação tem obrigado o governo a impor a paralização 

da atividade econômica em algumas cidades, sabendo da importância da China na recomposição 

dos estoques da cadeia global, esse movimento atrasa e dificulta o controle da inflação uma vez 

que ainda existe escassez de produtos. Versando sobre a guerra, os membros do Comitê de 

Investimentos discutiram os embargos econômicos junto a Rússia, que tem provocado aumento 

no preço do petróleo e possível comprometimento na cadeia produtiva, considerando a 

importante participação da Rússia e Ucrânia na produção de alimentos básicos. Foi destacado 

também na reunião, a preocupação com o poder destrutivo da inflação. Uma situação que vem 

apresentando uma descontrolada evolução em todas as economias do planeta. Foi discutido 

também, o reflexo desse movimento na renda variável, apontando que o governo na tentativa de 

ajustar o IPCA, tem provocado consecutivos aumentos na taxa Selic, tornando a renda Fixa mais 

atrativa no curto prazo. Ainda sobre cenários, o Comitê avaliou que os Estados Unidos 

apresentaram CPI em 8,50% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento) e PPI com índice de 



 
 

 
 

11,02% (onze inteiros e dois centésimos por cento), maior índice apresentado para os últimos 40 

(quarenta) anos. Na tentativa de conter o número, o Banco Central Americano já prevê para as 

próximas reuniões ajustes no patamar de 0,50% (cinquenta centésimos por cento). Ainda na 

leitura de cenários, o Reino Unido vem apresentando sua inflação Record no patamar de 7% 

(sete centésimos por cento) maior índice dos últimos 30 (trinta anos). Na Europa, ainda não foram 

verificamos movimentos de ajustes para a taxa de juros, embora a inflação tem trazido 

preocupações por lá. Situação adversa se apresenta na China, onde a política econômica é de 

incentivos. No cenário doméstico a inflação segue pressionando, o IBOVESPA se apresenta no 

campo positivo em 2022, com fluxo positivo de capital estrangeiro, muito puxado pelo preço das 

ações ligadas a comodities. A taxa de juros revista para cima, com ajuste na Selic que deve 

superar os 13% (treze inteiros por cento). Na sequência o Presidente do Comitê de Investimentos 

do OLIMPIA PREV disponibilizou a planilha com saldos atualizados dos fundos de investimento 

com data do dia 19 de abril de 2022 onde os membros presentes apuraram um saldo aplicado no 

importe de R$ 163.959.676,68 (cento e sessenta e três milhões, novecentos e cinquenta e nove 

mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Por seguinte foi disponibilizado 

também o Relatório Analítico de Investimentos do mês de março e primeiro trimestre do exercício 

de 2022. Na ocasião o Comitê de Investimentos apurou um capital aplicado no valor de R$ 

163.896.942,51 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Na condução dos trabalhos o senhor Márcio 

Francisco de Deus, colocou para análise os enquadramentos dos fundos, frente a resolução e 

política de investimos, onde foi verificado consonância com os regulamentos vigentes. Sobre a 

distribuição do capital junto aos bancos, o Comitê apurou que 44,98% (quarenta e quatro inteiros 

e noventa e oito centésimos por cento) está sob gestão do Banco do Brasil, 48,97% (quarenta e 

oito inteiros e noventa e sete centésimos por cento) junto ao Banco Caixa Econômica Federal, o 

Banco Bradesco com 4,43% (quatro inteiros e quarenta e três centésimos por cento, o Banco 

Santander com 0,99 % (noventa e nove centésimos por cento) e o Banco Itaú com 0,63% 

(sessenta e três centésimos por cento). Com relação ao desembolso, o Comitê apurou o 3º 

(terceiro) mês de rentabilidade positiva, considerando que março apresentou o melhor índice para 

o ano, pontuando em 1,97% (um inteiro e noventa e sete centésimos por cento) de rentabilidade, 

com acréscimo patrimonial no valor R$ 3.168.286,98 (três milhões, cento e sessenta e oito mil, 

duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). O Presidente do Comitê de 

Investimentos, realizou um comparativo entre a rentabilidade acumulada de 3,07% (três inteiros e 



 
 

 
 

sete centésimos por cento) frente uma meta esperada de 4,46% (quatro inteiros e quarenta e seis 

centésimos por cento), contextualizou-se também na ocasião a interferência negativa da inflação 

sobre o desempenho dos fundos, considerando que a meta fica atrelada ao IPCA. Ainda na 

condução dos trabalhos o Senhor Márcio Francisco de Deus colocou para referendo os 

principais movimentos ocorridos no mês de março de 2022 sendo: APR 065: Resgate em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 67.580,65 (sessenta e 

sete mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), com a finalidade de pagamento 

de Imposto de Renda Retido na Fonte, APR 072: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor de 1.114.834,51 (um milhão, cento e quatorze mil, 

oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) vinculado a movimento para 

composição de saldo em conta de folha de pagamento, APR 074, resgate em BB PERFIL FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a 

finalidade de transferência entre contas de mesma titularidade e APR 075: movimento de 

manutenção de aplicação no fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA,  

oriundo de valor vinculado ao repasse mensal da Prefeitura no valor de R$ 1.325.777,21 (um 

milhão trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos). 

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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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