
 
 

 
 

ATA DA DECIMA QUINTA 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 17 DE MAIO DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

    Aos dezessete dias do mês de maio 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 quinta reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da 

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

aos presentes que versaria sobre as movimentações do mês de abril de 2022. Já na discussão 

sobre cenários junto aos membros presentes do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, 

informou que na leitura de macroeconômica é possível identificar uma repetição dos assuntos, de 

modo que os temas Rússia e Ucrânia ainda se faziam presentes com um agravante, 

considerando a possível participação da Finlândia e Suécia junto a OTAM. A notícia trouxe mais 

incertezas no cenário da guerra, pois houve afirmativas de retaliação do governo russo, caso 

esse evento se consolidasse. O senhor Márcio Francisco de Deus, ponderou que a situação 

guerra somada a restrição de mobilidade na China, prejudica o reestabelecimento das cadeias 

produtivas a fim de normalizar os estoques globais e a consequência desse evento traz como 

resultante mais pressão na inflação. Analisando o cenário doméstico, foi avaliado a crescente 

interferência da inflação, fechando ao patamar de 12,13% (doze inteiros e treze décimos por 

cento) no acumulado. Na última reunião do COMPOM ocorrida em maio, elevou a taxa Selic de 

11,75% (onze inteiros, e setenta e cinco centésimos por cento) para 12,75% (doze inteiros e 

setenta e cinco centésimos por cento), o maior patamar desde 2017. Conforme comentários dos 

presentes na reunião, a ata do COPOM traz nova previsão de alta. O Presidente do Comitê de 

Investimentos salientou que outras previsões ainda se encontravam prejudicadas por conta da 

paralização dos servidores do tesouro, que interromperam a publicação do boletim FOCUS. 

Seguindo com os trabalhos o Presidente do Comitê de investimentos disponibilizou aos presentes 

a planilha com os saldos atualizados dos fundos do dia 17, onde os membros apuraram um 

patrimônio de R$ 164.499.158,29 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa milhões, 

cento e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos). Na continuidade foi disponibilizado 

também o relatório analítico de investimentos do mês de abril de 2022, ocasião em que o Comitê 



 
 

 
 

apurou um patrimônio de R$ 163.918.937,18 (cento e sessenta e três milhões, novecentos e 

dezoito mil, novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) no encerramento do mês já 

mencionado. Seguindo com os trabalhos, os Membros presentes do Comitê de Investimentos 

analisaram os enquadramentos dos fundos frente a resolução vigente bem como o alinhamento 

junto a Política de Investimentos, situação em que não apuraram nenhuma desobediência quanto 

aos limites. Sobre a rentabilidade apurada no período, o Presidente do Comitê de Investimentos 

do OLIMPIA PREV salientou que considerando o excelente desempenho ocorrido no mês março, 

o mês de maio não apresentou resultados tão expressivo, afirmando sobre um possível 

movimento de realização. Desse modo, o Comitê de Investimentos apurou uma rentabilidade para 

o mês de 0,01% (um centésimo por cento) promovendo um acréscimo de patrimônio no valor de 

R$ 20.047,16 (vinte mil, quarenta e sete reais e dezesseis centavos). Avaliando o desempenho 

acumulado o Comitê destacou a pressão da inflação na meta, de modo que o esperado para o 

exercício está em 5,96% (cinco inteiros e noventa e seis centésimos por cento) e o OLIMPIA 

PREV apresentou um desempenho acumulado de 3,08 (três inteiros e oito centésimos por cento). 

Sobre a distribuição do capital investido junto aos Bancos, o Comitê avaliou que o Banco do 

Brasil concentrou 44,78% (quarenta e quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) o 

Banco Caixa Econômica Federal com 49,18% (quarenta e nove inteiros e dezoito centésimos por 

cento) o Banco Bradesco com 4,44% (quatro inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), 

Banco Santander com 1% (um inteiro por cento) e o Banco Itaú com 0,60% (sessenta centésimos 

por cento).  O Presidente discutiu também junto aos membros presentes sobre a possibilidade de 

resgate total do fundo BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA para alocação junto ao 

Fundo vinculado ao mesmo Banco, BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI. Para 

contextualizar o Comitê salientou que dado o cenário inflacionário atual, o governo deverá propor 

novo ajuste para cima com relação a Taxa Selic, favorecendo os fundos atrelados ao DI. Foi 

considerado também a perspectiva de ganhos em relação a volatilidade, pois o fundo apresenta 

baixíssimo grau de risco. Para auxiliar na decisão, foi realizada a leitura de análise do fundo 

realizado através da empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, foi elaborado também 

um comparativo de desempenho, salientando que o atual contexto favorece a performance do 

fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI. Após a considerações o Comitê 

decidiu por unanimidade a manutenção de aporte junto ao respectivo fundo, zerando a posição do 

no Fundo BB IRF-M1, após o fechamento mensal. O Presidente do Comitê de Investimentos do 

OLIMPIA PREV ponderou que a decisão também seria submetida para apreço e aprovação junto 



 
 

 
 

ao Conselho Fiscal e Administrativo. Na continuidade dos trabalhos, o Comitê de Investimentos 

analisou o desempenho do fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, de modo a contextualizar 

a inflação americana também tem pressionado para baixo o preço das ações americanas e que o 

desempenho negativo do fundo foi intensificado com os movimentos contínuos e negativos da 

moeda americana em relação ao real. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente do Comitê de 

Investimentos do OLIMPIA PREV, colocou para referendo os principais movimentos do mês de 

abril, informando as seguintes APR´S: Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 

PREVIDENCIÁRIO, através da APR 089, no valor de R$ 66.432,38 (sessenta e seis mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) com a finalidade de pagamento de 

Imposto de Renda Retido em Folha de pagamento dos servidores, APR 092, aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES, no valor de R$ 41.543,23 (quarenta e um mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e vinte e três centavos), oriundo de pagamento de parcelamento de aporte 

realizado através da Prefeitura, APR 097, resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, no valor de R$ 1.158.765,09 (um milhão, cento e 

cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) vinculado ao resgate 

realizado para composição de saldo em conta de folha de pagamento e aplicação no mesmo 

fundo através da APR 100 no valor de R$ 1.195.536,65 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) oriundos de crédito de repasse 

realizado através da Prefeitura. 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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