
 
 

 
 

ATA DA DECIMA SETIMA 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 JULHO DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

 

    Aos dezenove dias do mês de julho 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 sétima reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da 

administração 2021/2022. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente do Comitê de Investimentos 

informou que a reunião versaria sobre as movimentações ocorridas no mês de junho, 2º trimestre 

e 1º semestre de 2022. A princípio, os membros presentes na reunião do Comitê de 

Investimentos realizaram uma síntese sobre os cenários. Nessa avaliação, apurou-se que a 

inflação nos EUA, fez a sua nova máxima histórica, num patamar que não se via desde 1981, 

quando atingiu 9,10% (nove inteiros e dez centésimos por cento). Nesse contexto, o Presidente 

do Comitê de Investimentos destacou que as pressões sobre as cadeias produtivas, têm 

favorecido as preocupações quanto à elevação da taxa de juros. Ainda discutindo sobre 

economia americana, destacou-se que o índice de preços ao consumidor CPI, elevou para 1,30% 

(um inteiro e trinta centésimos por cento) entre os meses de maio e junho, bem acima do que era 

esperado pelo mercado, quando visualizavam algo em torno de 1,10% (um inteiro e dez 

centésimos por cento). Verificando essas projeções junto ao Comitê de Investimentos, há um 

entendimento de que a taxa de juros, assim como indicado pelos economistas, deverá continuar 

sofrendo elevações até maio de 2023. Seguindo com as análises macros, a Europa renovou 

também sua máxima histórica em relação à inflação, onde foi verificado um índice de 8,60% (oito 

inteiros e sessenta centésimos por cento). Sobre o conflito Rússia e Ucrânia, apurou-se que a 

mídia especializada expõe claro risco energético com elevação de 41,90% (quarenta e um 

inteiros e nove centésimos por cento) no custo da distribuição, sendo agravado pela manutenção 

do gasoduto que transporta gás para Alemanha. Discutindo sobre a China, o Comitê de 

Investimentos debateu que foram retomadas as rotinas normais de trabalho após o lockdown, que 

interferiu até no funcionamento da bolsa chinesa. Esse movimento de paralisação por conta da 

Covid, pesou negativamente na taxa de crescimento chinês, que apresentou um índice de 0,4% 



 
 

 
 

(quatro décimos por cento) e o esperado era algo em torno de 1%(um inteiro por cento). Na 

condução dos trabalhos, o Presidente do Comitê de Investimentos trouxe também uma síntese 

sobre o cenário doméstico. Nesse contexto, salientou que a Pec 01/2022 deverá elevar os gastos 

do governo, principalmente na área social, um impacto que deve chegar próximo dos 41 bilhões 

de reais no orçamento. A situação já foi precificada junto aos investidores, que na desconfiança 

valorizaram a moeda americana. Foi aprovado também no orçamento, o ajuste do salário mínimo 

para o exercício de 2023, no valor de R$ 1.294,00 (um mil e duzentos e noventa e quatro reais). 

Em relação à atividade comercial, os dados são negativos, segundo apontamento realizado junto 

ao Serasa a inadimplência já atinge 66,6 milhões de brasileiros. A inflação, segundo diagnóstico 

do material trazido para discussão junto aos membros do Comitê, no mês de junho foi de 0,67% 

(sessenta e sete centésimos por cento), desse modo, o índice já atinge 11,89% (onze inteiros e 

oitenta e nove centésimos por cento) no acumulado de 12 doze meses. Na continuidade das 

tratativas, com a retomada da publicação semanal do boletim FOCUS, houve a possibilidade de 

discutir as projeções quanto ao IPCA, que foi reduzida em relação à posição anterior que passou 

a ser 7,54%(sete inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), para o PIB houve uma 

melhora na expectativa, onde o mesmo foi elevado para 1,75% (um inteiro e setenta e cinco 

centésimos por cento), o câmbio foi revisto para cima, devendo encerrar 2022 em R$ 5,13 (cinco 

reais e treze centavos), a taxa SELIC já é de consenso de mercado, que deverá findar o exercício 

em 13,75% (treze inteiros e setenta e cinco centésimos por cento). Seguindo com os trabalhos, 

foi disponibilizado a planilha com os saldos atualizados dos fundos de investimentos e já na 

leitura do relatório analítico de investimentos do mês de junho, 2º trimestre e 1º semestre, os 

membros presentes do Comitê aferiram um patrimônio aplicado de R$ 163.976.516,17 (cento e 

sessenta e três milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e 

dezessete centavos). Na sequência, o Comitê avaliou os enquadramentos dos Fundos, 

confirmando a aderência quanto à política de investimentos e Resolução CMN 4.963. Seguindo 

para a avaliação de desempenho, os presentes na reunião verificaram rentabilidade negativa de -

0,47% (quarenta e sete décimos por cento negativo), com uma desvalorização no patrimônio no 

valor de R$ 783.319,39 (setecentos e oitenta e três mil, trezentos e dezenove reais e trinta e nove 

centavos). No acumulado, a meta esperada foi de 8,07% (oito inteiros e sete décimos por cento) e 

a carteira têm apresentado um desempenho de 3,74% (três inteiros e setenta e quatro 

centésimos por cento). Sobre a distribuição dos valores aplicados junto aos Bancos, o Comitê 

verificou o rateio da seguinte forma: o Banco Itaú concentrou 0,58%  (cinco e oito décimos por 



 
 

 
 

cento) dos recursos aplicados, o Banco Bradesco com 5,33% (cinco inteiros e trinta e três 

centésimos por cento), o Banco Santander 1,01% (um inteiro e um décimo por cento), o Banco 

Caixa Econômica Federal com 49,66% (quarenta e nove inteiros e sessenta e seis centésimos 

por cento) o Banco do Brasil com 43,42% (quarenta e três inteiros e quarenta e dois centésimos 

por cento). Seguindo com os temas propostos para a reunião, o senhor Márcio Francisco de 

Deus, informou sobre a intenção de realizar um novo aporte em fundos vértices. Considerou 

ainda, que a estratégia desse tipo de investimentos permite travar o valor aplicado numa 

determinada taxa de rentabilidade e que na ocasião, por conta das incertezas fiscais do país e a 

previsão de manutenção da taxa de juros ainda em patamares elevados, faz com que esse tipo 

de fundo oferte taxas acima da meta atuarial. Considerada a preocupação quanto a liquidez dos 

ativos, uma vez que os mesmos têm um prazo mínimo de carência para resgate, previamente o 

Comitê havia solicitado manifestação da consultoria atuarial. Na ocasião, o senhor Márcio 

Francisco de Deus trouxe a avaliação exarada através da Consultoria, opinando sobre o valor de 

aplicação em três fundos conforme solicitado. O primeiro, no fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS 

IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 15.486.093/0001-83, o segundo no fundo BB 

TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 e 

terceiro no fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 

20.139.595/0001-78. Após avaliação quanto ao comportamento dos fundos, bem como análise do 

histórico de rentabilidade, regulamento e análise proferida junto a Consultoria Financeira da 

Crédito e Mercado, o Comitê decidiu de forma unânime pela manutenção de aporte no fundo BB 

TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O presidente do Comitê de Investimentos, 

esclareceu que a decisão seria submetida para discussão e aprovação aos demais Conselhos. 

Na continuidade dos trabalhos, os membros presentes do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA 

PREV referendaram os movimentos realizados através das seguintes APR´s: APR 123, resgate 

em BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) para transferência entre contas de mesma titularidade, com 

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

importe. APR 125, resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, com a 

finalidade de pagamento de COMPREV e Imposto de Renda Retido de Folha de Pagamento no 

valor de R$ 139.842,08 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oito 

centavos). APR 133, aplicação em BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 



 
 

 
 

PREVIDENCIÁRIO LP no valor de R$ 4.523.647,60 (quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) e APR 134 aplicação no mesmo fundo 

no valor de R$ 141.794,28 (cento e quarenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e 

vinte e oito centavos), que consolidou o resgate total da APR 135 referente ao resgate do fundo 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no importe de R$ 

4.665.441,88 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um 

reais e oitenta e oito centavos), edificando decisão de reunião anterior na zeragem do fundo, 

considerando um movimento direcional de maior exposição em CDI em razão das elevações da 

taxa SELIC que apresenta viés de alta, sendo uma tentativa do governo, em reduzir o IPCA. APR 

137 no valor de R$ 41.073,10 (quarenta e um mil, setenta e três reais e dez centavos) aplicação 

em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO vinculado ao pagamento do 

parcelamento de aporte da Prefeitura. Resgate através da APR 142, junto ao fundo BB PERFIL 

FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP no valor de R$ 1.797.706,21 (um 

milhão, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e seis reais e vinte e um centavos), realizado 

com a finalidade de compor saldo em conta salário para pagamento dos aposentados e 

pensionistas e o movimento apresentado através da APR 143 teve o mesmo objetivo, com 

resgate por meio do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor 

de R$ 142.245,90 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos). Verificou-se a APR 147, no valor de R$ 1.117.354,27 (um milhão, cento e dezessete 

mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), resultante de créditos de 

repasses mensais dos entes municipais, bem como pagamentos realizado no mesmo movimento 

com aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO. Desse modo, os 

movimentos apresentados 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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