
 
 

 
 

ATA DA DECIMA OITAVA 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 23 DE AGOSTO DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

 

    Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 oitava reunião ordinária do Comitê de Investimentos, 

da administração 2021/2022. Iniciando os trabalhos, o senhor Márcio Francisco de Deus 

informou aos presentes que a reunião trataria das movimentações do mês de julho de 2022. 

Como já adotado de costume, as discussões se iniciaram através de uma abordagem de cenário, 

realizada a partir dos membros presentes do Comitê de Investimento, juntamente com o 

Presidente do Comitê. Em uma síntese sobre o Boletim Focus emitido em 22 de agosto de 2022, 

foi apontado uma projeção para a inflação com ajustes para baixo, saindo de 7,02% (sete inteiros 

e dois centésimos por cento) e com previsão para encerrar o exercício no patamar de 6,82% (seis 

inteiros e oitenta e dois décimos por cento). De acordo com os argumentos apresentados na 

reunião do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, o PIB tem se mostrado num cenário 

cada vez mais positivo, com projeção de alcançar 2,02% (dois inteiros e dois centésimos por 

cento) até o final do exercício. A moeda americana, segundo previsão dos analistas, deve 

encontrar seu ponto de equilíbrio em R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), o mesmo consenso 

tem se consolidado quanto a variação da taxa selic, que deve ter encontrado seu teto em 13,75 

(treze inteiros e setenta e cinco centésimos por cento). Ainda versando sobre a leitura de 

cenários, os membros avaliaram a queda na tributação, sobretudo no preço dos combustíveis, 

com consequente repasse ao consumidor final no valor ofertado nas bombas. Foi destacado 

também, a posição privilegiada quanto a posição do Brasil em relação ao valor das commodities, 

que tem sofrido alterações positivas favorecendo a economia nacional e manutenção da moeda 

americana em patamares menos elevados. Mereceu destaque também junto aos membros do 

comitê de investimentos, a sensibilidade no setor fiscal do país, considerando que o Ministério da 

Economia anunciou bloqueio adicional em R$ 6,73 bilhões com maior afetação nas áreas da 

saúde e educação. O movimento foi realizado para pagamentos previdenciários. Outro fator que 



 
 

 
 

aumenta a desconfiança fiscal do país, é a elevação dos salários dos Ministros do STF que pode 

superar os R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). A proposta foi aprovada entre os mesmos e 

deve seguir para o congresso. A notícia positiva para o mês de julho, foi a deflação observada no 

patamar de -0,68% (sessenta e oito centésimos por cento negativos), desse modo o acumulado 

do ano caiu para 4,99% (quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento negativo) e nos 

últimos 12 (doze) meses, esse número chega 10,07% (dez inteiros e sete centésimos por cento). 

Na reunião do COPOM, de acordo com o material trazido para discussão junto aos membros do 

Comitê, o Conselho Monetário Nacional realizou seu 12º ajuste consecutivo na taxa da Selic, uma 

alta de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), chegando ao patamar de 13,75% (treze inteiros 

e setenta e cinco décimos por cento). Já no cenário internacional, o destaque foi índice 0 (zero) 

de inflação nos EUA entre os meses de junho e julho, com um acumulado de 9,01% (nove inteiros 

e um centésimo por cento) acumulado de 12 (doze) meses. Seguindo para as pautas da reunião, 

o senhor Márcio Francisco de Deus disponibilizou aos presentes a planilha com saldos 

atualizados do dia 23 de agosto de 2022, onde os membros do Comitê, apuraram um saldo 

aplicado no importe de R$ 167.328.763,07 (cento e sessenta e sete milhões, trezentos e vinte e 

oito mil, setecentos e sessenta e três reais e sete centavos). Imediatamente após, foi 

disponibilizado também o relatório analítico de investimentos elaborado juntamente com a Crédito 

& Mercado, referente ao mês de julho de 2022. Foi realizado uma avaliação prévia dos fundos, na 

qual apontou que no encerramento do mês de julho á capital investido foi de R$ 164.805.202,31 

(cento e sessenta e quatro milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e dois reais e trinta e um 

centavos). Na condução dos trabalhos, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA 

PREV analisou juntamente com os membros presentes, sobre os enquadramentos dos fundos de 

investimentos, ocasião em que foram confirmados a obediência quanto aos dispositivos da 

Resolução CMN n.º 4963/21 bem como a Política de Investimentos para o exercício. Na 

sequência foi analisada a rentabilidade dos fundos, nesse contexto foi apurado entre os presentes 

uma rentabilidade de 0,61% (sessenta e um décimos por cento) com uma elevação patrimonial no 

importe de 1.002.806,29 (um milhão, dois mil, oitocentos e seis reais e vinte e nove centavos), 

com isso o Instituto realizou um retorno acumulado de 4,38% (quatro inteiros e trinta e oito 

décimos por cento) com uma meta a ser alcançada de 7,78% (sete inteiros e setenta e oito 

décimos por cento). O senhor Márcio Francisco de Deus, teceu comentários junto ao Comitê, 

que o cenário de alta em relação à Selic e menor pressão sobre o índice de inflação, gera um 

ambiente mais positivo quanto a busca pela meta atuarial. Esse efeito foi demonstrado 



 
 

 
 

graficamente na reunião. Sobre a distribuição dos valores junto aos bancos, o membros do 

Comitê avaliou a distribuição da seguinte forma: concentração de 43,46% (Quarenta e três 

inteiros e quarenta e seis décimos por cento) do patrimônio junto ao Banco do Brasil, 49,61% 

(quarenta e nove inteiros e sessenta e um décimos por cento) junto ao Banco Caixa Econômica 

Federal, 5,33% (cinco inteiros e trinta e três décimos por cento) junto ao Bradesco, 1,01% (um 

inteiro e um centésimo por cento) aplicados no Banco Santander e o Banco Itaú com 0,59% 

(cinquenta e nove centésimos por cento). Sobre os principais movimentos realizados no mês de 

julho, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, colocou para referendo as 

APR´s vinculadas aos seguintes movimentos: APR 142: resgate em BB FLUXO RENDA FIXA 

SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 121.598,40 (cento e vinte e um mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e quarenta centavos), oriundo de movimento de crédito e transferência entre 

contas de mesma titularidade, APR 150: resgate em BB FLUXO RENDA FIXA SIMPLES 

PREVIDENCIÁRIO no importe de R$ 72.208,29 (setenta e dois mil, duzentos e oito reais e vinte e 

nove centavos), para pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, APR 159: aplicação em 

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 41.154,86 (quarenta e 

um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), oriundo de crédito de 

parcelamento de aporte realizado através da Prefeitura. APR 161: resgate em BB PERFIL FIC 

RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, no valor de 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) com imediata manutenção de aporte junto ao fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, conforme decisão discutida e aprovada em reunião anterior no 

Comitê de Investimentos e demais Conselhos.  APR 164: resgate em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, com a finalidade de compor saldo em folha de pagamento, 

APR 166, resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, no valor de R$ 

195.582,07 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sete centavos) para 

composição de saldo em conta de folha de pagamento e aplicação e através da APR 168, 

aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 

1.219.375,77 (um milhão, duzentos e dezenove mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e 

sete centavos) atrelado a repasses mensais realizados através dos entes municipais bem como o 

pagamento obrigações de folha de pagamento. 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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