
 
 

 
 

ATA DA DECIMA SEXTA 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 21 DE JUNHO DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

 

    Aos vinte e um dias do mês de junho 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 sexta reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da 

administração 2021/2022. Ao iniciar as tratativas, o Senhor Marcio Francisco de Deus informou 

que a reunião trataria sobre as movimentações do mês de maio de 2022. Ao inicial, o Comitê de 

Investimento realizou uma breve síntese sobre o cenário, onde foram apresentadas duas 

realidades diferentes, em maio a bolsa de valores brasileira estava aos 108.849 pontos, a moeda 

americana sendo cotada a R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos) e na data da 

presente reunião, o cenário estava totalmente avesso, onde o IBOVESPA encontrava-se no 

patamar de 99.967 pontos e dólar sendo cotado em R$ 5,14 (cinco reais e quatorze centavos). O 

Comitê discutiu, que o Banco Central americano realizou a elevação da taxa de juros em 0,75% 

(setenta e cinco centésimos por cento), sendo o maior movimento de ajuste da taxa desde 1994. 

Os membros do Comitê de Investimentos, ponderam que o mercado já esperava um movimento 

de ajuste, o fato é que o movimento estava precificado em 0,25% (vinte e cinco centésimos por 

cento). Desse modo, os investidores reagiram com a elevação da desconfiança. Considerou 

ainda, o Presidente do Comitê de Investimentos que esse movimento abriu margem para uma 

fuga de investidores, que já ensaiavam uma adesão para investimentos com menores riscos, e 

ainda, considerando que há forte tendência de manutenção na elevação da taxa, pois os juros 

nos EUA, agora começa a oscilar entre 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento e 

1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano. Outro elemento que consolida 

o entendimento de que a taxa de juros deve continuar aumentando, é o fato de que a geração de 

emprego continua elevada, com criação de 390 mil novas vagas, quando o mercado americano 

esperava 318 mil, desse modo, tem abertura para correções até o patamar de 3,25% (três inteiros 

e vinte e cinco centésimos por cento) ainda esse ano. Ainda sobre a leitura de cenário, o Comitê 

destacou que a inflação é preocupação global e tem pesado na economia europeia, o indicador 



 
 

 
 

de inflação por lá veio acima das expectativas em maio, ou seja em 8,18% (oito inteiros e dezoito 

centésimos por cento), contra 7,40% (sete inteiros e quarenta centésimos por cento) em abril e 

acima dos 7,70% (sete inteiros e setenta centésimos por cento) esperado pelo mercado. Voltando 

as avaliações do cenário doméstico, o Comitê destacou que o índice de inflação ficou abaixo do 

esperado, apresentando um número de 0,47% (quarenta e sete centésimos por cento), onde a 

previsão era de 0,52% (cinquenta e dois centésimos por cento) para o mês de maio, apresentado 

um acumulado de 11,73% (onze inteiros e setenta e três centésimos por cento). Foi destacado 

também a reunião do COPOM, que elevou as taxas de juros de 12,75% (doze inteiros e setenta e 

cinco centésimos por cento) para 13,25% (treze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), um 

aumento de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) com projeção segundo uma leitura de 

mercado, para na próxima reunião, outro ajuste de mesma magnitude. Findando as leituras de 

cenários, o senhor Márcio Francisco de Deus disponibilizou a planilha com saldos atualizados 

do dia 21 de junho de 2022, onde os membros presentes avaliaram um patrimônio líquido 

investido de R$ 165.096.724,82 (cento e sessenta e cinco milhões, noventa e seis mil, setecentos 

e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos). Na sequência, foi disponibilizado o relatório 

analítico de investimentos, elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira, para 

análise junto aos membros presentes. Na ocasião, foi avaliado que no encerramento do mês de 

maio de 2022, o OLÍMPIA PREV encerrou o mês com um capital de R$ 165.687.074,20 (cento e 

sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setenta e quatro reais e vinte centavos). 

Sobre a avaliação dos enquadramentos, os membros presentes verificaram consonância quanto 

aos limites estabelecidos pela Política de Investimentos, bem como a Resolução CMN Nº 4.963, 

de 25 de novembro de 2021, tanto nos investimentos de Renda Fixa, quanto nos investimentos 

de Renda Variável. Sobre a rentabilidade observada no mês, o Comitê de Investimento apurou 

um índice de 1,12% (um inteiro e doze centésimos por cento) de retorno positivo, com um 

acréscimo patrimonial de R$ 1.833.349,51 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Sobre o desempenho frente a meta atuarial, o 

senhor Márcio Francisco de Deus, destacou que a performance positiva dos meses anteriores 

tem sido fortemente prejudicada por conta da inflação. A meta foi de 4,24% (quatro inteiros e vinte 

e quatro centésimos por cento) para o mês de maio, quando o esperado foi de 6,91% (seis 

inteiros e noventa e um centésimos por cento). O Presidente do Comitê de Investimentos, 

destacou a pressão negativa da inflação sobre os resultados de desempenho do OLÍMPIA PREV. 

Ainda sobre a rentabilidade, o senhor Márcio Francisco de Deus, apresentou aos membros de 



 
 

 
 

forma gráfica, o comportamento da meta em relação ao desempenho acumulado. Seguindo com 

os trabalhos, o Comitê avaliou a distribuição dos fundos junto aos Bancos, apurando que o Banco 

do Brasil concentrou 43,97% (quarenta e três inteiros e noventa e sete centésimos por cento) dos 

recursos investidos, o Banco Caixa Econômica Federal com 49,17% (quarenta e nove inteiros e 

dezessete centésimos por cento), o Banco Bradesco com 5,26% (cinco inteiros e vinte e seis 

centésimos por cento), o Banco Santander com 1,00% (um inteiro por cento) e o Banco Itaú com 

0,60% (sessenta centésimos por cento). O Comitê realizou uma análise sobre a rentabilidade dos 

Fundos vinculados ao Banco do Brasil, sendo o BB Bolsa Americanas FI Ações e BB Ações Valor 

Fic Ações. Nessa avaliação, foi discutido que o comportamento dos dois fundos quando 

comparados, na maioria dos períodos apresentam performances  distintas, definindo que quando 

a bolsa brasileira está positiva, a uma tendência de leve queda ou estabilização do fundo BB 

Bolsa Americana FI Ações, situação que foi alterada por conta do temor da inflação global, ou 

seja, durante o mês de maio e junho a tendência foi de queda para os dois produtos de 

investimentos, demonstrando uma provável alta na volatilidade para os próximos meses. Sobre 

os principais movimentos do mês de maio, o senhor Márcio Francisco de Deus apresentou junto 

ao Comitê as seguintes APR´s: APR 107: no valor de R$ 68,096,41 (sessenta e oito mil, noventa 

e seis reais e quarenta um centavos), resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 

PREVIDENCIÁRIO, com a finalidade de pagamento de imposto de renda de folha dos 

aposentados e pensionistas, APR 112: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES, 

oriundo de repasse realizado através da Prefeitura referente ao parcelamento de aporte, APR 

115: resgate  em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.174.289,48 

(um milhão, cento e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos), com a finalidade de composição de saldo em conta da folha de pagamento, APR: 116 

aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 81.671,05 (oitenta 

e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e cinco centavos) oriundos de repasses realizados 

através da Daemo Ambiental e Câmara Municipal. Por seguinte os movimentos foram 

referendados através dos membros presentes do 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 _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres _________________________________ 

 


