
 
 

 
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 25 DE 

NOVEMBRO DE 2020, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 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 Silas 

Rosa realizou-se a quinquagésima primeira reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo 

a quadragésima sexta reunião da administração 2016/2020. Ao iniciar as exposições, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus, informou aos presentes que a reunião versaria sobre as 

movimentações financeiras ocorridas no mês de outubro de 2020. Por seguinte, realizou a 

entrega do relatório de investimentos elaborado juntamente com empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado. Na ocasião, disponibilizou também a análise do portfólio da carteira 

para compor os assuntos da discussão do Comitê de Investimentos. Sobre os principais assuntos 

trazidos ao cenário, os membros presentes discutiram sobre as eleições americanas. Com 

relação ao cenário interno, o foco permaneceu nas eleições municipais e apresentação dos dados 

de produção das industrias. Ainda sobre o ambiente interno, analisando a Ata do Copom, foi 

comum o entendimento que o Banco Central não elevou a preocupação com a alta da inflação no 

curto prazo, de modo que o posicionamento tomado, indica a possibilidade de novas reduções na 

taxa de juros. Ainda referente ao Banco Central, o comitê discutiu sobre a repercussão da 

aprovação junto ao Senado da autonomia do BC, que seguia para votação na Câmara, onde 

pode ser modificada. Ainda nas discussões do cenário Nacional, o Comitê de investimentos 

discutiu a divulgação da produção da indústria nacional, demonstrando que o índice avançou 

2,6% (dois inteiros e seis décimos por cento) em setembro, na comparação com agosto. É a 

quinta alta mensal seguida, eliminando as perdas de 27,1% (vinte e sete inteiros e um décimo por 

cento) acumuladas em março e abril, quando o setor registrou o patamar mais baixo devido ao 

distanciamento social adotado para controle da pandemia. As informações foram elaboradas com 

base nos dados divulgados a partir da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada através do 

IBGE. Seguindo com os trabalhos, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, 

informou que no encerramento do exercício do mês de outubro o capital líquido investido foi de 



 
 

 
 

R$ 149.985.725,46 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, 

setecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos. Tratando a rentabilidade no mês, os 

membros presentes do Comitê de Investimentos, apuraram um índice de 0,12% (doze centésimos 

por cento) com uma remuneração de R$ 173.297,24 (cento e setenta e três mil, duzentos e 

noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Na pauta das discussões, os membros presentes 

ponderam sobre a elevada volatilidade no cenário de modo que o percentual a ser alcançado 

para o mês foi de 7,18% (sete inteiros e dezoitos centésimos por cento). Salientou ainda o 

Presidente do Comitê de Investimentos, que a inflação percebida nos últimos meses, aumenta 

ainda mais a diferença entre os resultados apresentados e a meta atuarial definida para o 

período. Sobre os enquadramentos, os membros avaliaram o total alinhamento com as 

disposições da resolução 3.922 tantos na renda fixa, quanto na renda variável. Na conferência, o 

Comitê analisou a distribuição dos valores junto aos bancos: Caixa Econômica Federal com 

49,54% (quarenta e nove inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), Banco do Brasil 

com 48,49% (quarenta e oito inteiros e quarenta e nove centésimos por cento), Banco Santander 

e Bradesco com 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) e Itaú 0,65% (sessenta e cinco 

cêntimos por cento). Sobre os principais movimentos no mês de outubro, o senhor Márcio 

Francisco de Deus apresentou para referendo junto aos membros do Comitê de Investimentos as 

seguintes APR´s: APR-183: Aplicação em BB Fluxo Fic Renda Fixa Previdenciário no valor de R$ 

1.206.924,69 (um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

nove centavos) referente ao repasse realizado através da Prefeitura, APR-192:  Aplicação BB Fic 

Renda Fixa Previdenciário no valor de R$ 1.196.624,80 (um milhão, cento e noventa e seis mil, 

seiscentos e vinte quatro reais e oitenta centavos), vinculado ao crédito do Banco Bradesco, por 

conta da aquisição da folha de pagamento, APR-193: resgate em BB Fluxo Fic Renda Fixa no 

valor de R$ 40.457,79 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove 

centavos), para pagamento de imposto de renda retido na fonte, descontado em folha dos 

aposentados e pensionistas, APR-195: aplicação em BB Fluxo Fic Renda Fixa Previdenciário no 

valor de R$ 41.142,60 (quarenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos) 

APR-199: Resgate em BB Fluxo Fic Renda Fixa Previdenciário no valor de R$ 867.380,22 

(oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), referente a 

encontro de valores de créditos realizados através da Prefeitura e resgate para folha de 

pagamento, APR-200: resgate em BB Fluxo Fic Renda Fixa Previdenciário no valor de R$ 

38.347,96 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), com a 



 
 

 
 

finalidade de pagamento de obrigações junto a folha dos beneficiários, APR-202: aplicação em 

BB Fluxo Fic Renda Fixa Previdenciário no valor de R$ 1.196.624,80 (um milhão, cento e noventa 

e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), vinculado ao movimento de 

transferência entre contas de mesma titularidade e APR-203: resgate em BB Fluxo Fic Renda 

Fixa Previdenciário no valor de R$ 1.198.722,89 (um milhão, cento e noventa e oito mil, 

setecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), vinculado ao movimento de 

transferência anteriormente citado. Os movimentos foram apreciados e referendados junto aos 

membros presentes do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV. Na sequência, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus confirmou o recebimento da minuta da Política de Investimentos em 

data anterior junto aos membros do Comitê. Imediatamente a entrega foi confirmada através do 

Senhor Silas Rosa e a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa. Na sequência, o 

Presidente do Comitê de Investimentos iniciou a apresentação de cada item tratado no material 

para aprovação. No item 1 (um), o Senhor Márcio Francisco de Deus esclareceu, que a 

elaboração da Política de Investimento atende a disposição da resolução, considerando que é 

item obrigatório junto a Secretaria da Previdência. No item 2 (dois), os membros discutiram que 

na Política são estabelecidas as normativas e estratégias de investimentos para o exercício 

vindouro. Seguindo para o item 3 (três), os membros avaliaram e delimitaram o perfil do 

investidor, dispondo os critérios para alocação junto aos produtos de investimentos. Nas tratativas 

do item 4 (quatro) foram discutidas as principais ocorrências no cenário macro e ambiente 

doméstico, dentre eles, pandemia, política, setor fiscal e as previsões ajustadas do relatório 

Focus do dia 13 de novembro de 2020. No item 5 (cinco) os participantes convencionaram os 

limites de alocações, verificando artigos, incisos e alíneas. No item 6 (seis), o Comitê fixou, a 

partir de nota técnica elaborada juntamente com a o atuário, a meta de rentabilidade para o 

exercício de 2021. Nesse contexto o percentual verificado foi de 5,47% (cinco inteiros e quarenta 

e sete centésimos por cento). No item 07 (sete), foram revisadas as estruturas e gestão dos 

recursos, salientando a importância do Comitê de investimentos e demais Conselhos na 

consolidação dos processos decisórios nas aplicações. Seguindo com as rotinas, no item 08 (oito) 

o Senhor Márcio Francisco de Deus, abordou sobre a exposição e controle de risco. Nas 

tratativas do item 09 (nove) os integrantes do Comitê normatizaram a publicação da Política do 

Diário Oficial do Município, após aprovação dos demais Conselhos. Para o item 10 (dez), foram 

revistas as formalidades necessárias quanto ao processo de credenciamento de Instituições e 

Produtos. Conforme orientação do item 11 (onze), o Senhor Márcio Francisco de Deus, aclarou 



 
 

 
 

sobre o processo de precificação dos ativos. Na abordagem do item 13 (treze) os membros 

participantes do Comitê verificaram as medidas e ações de contingência para minimização a 

exposição de riscos. Sobre o item 14 (quatorze), que versa sobre os controles internos e 

externos, o Senhor Márcio Francisco de Deus, classificou como fundamental a participação dos 

Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como os agentes externos de fiscalização que 

mensalmente são informados sobre as ações e movimentos dos Fundos. Sobre o item 15 

(quinze), o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, tratou as disposições 

gerais, na continuidade, colocou para as discussões finais e não verificando posições contrária, o 

Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, aprovou junto ao Comitê de 

investimentos a Política de Investimos para o Exercício de 2021. Informou ainda, que a Política de 

Investimentos seguiria para o Conselho Fiscal, Conselho Administrativo e Diretor Presidente do 

OLIMPIA PREV, considerando que a mesma ainda possui o prazo máximo de trinta dias para a 

publicação na íntegra. Finalizando as exposições, o Presidente do Comitê de Investimentos do 

OLIMPIA PREV, colocou para aprovação os movimentos realizados no mês de outubro, por 

seguinte não observando manifestações contrárias os movimentos foram aprovados através dos 

membros presentes do Comitê de Investimento do OLIMPIA PREV.  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 _________________________________ 
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