
 
 

 
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2020, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 segunda reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo 

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

Márcio Francisco de Deus informou aos membros presentes do Comitê de Investimentos do 

OLIMPIA PREV, que a reunião trataria das movimentações ocorridas no mês de novembro de 

2020. Na sequência, o Presidente do Comitê de Investimentos, disponibilizou aos participantes o 

relatório de investimentos do mês tratado, que foi elaborado juntamente com a empresa de 

Consultoria Financeira Crédito & Mercado. Para compor o material das discussões, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus  disponibilizou a análise de carteira que havia solicitado previamente 

junto a consultoria Financeira. Na ocasião, também foi entregue ao Senhor Silas Rosa e a 

Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, a planilha com os saldos atualizados dos fundos 

de investimentos em 16 de dezembro de 2020. Iniciando as tratativas, os membros do Comitê de 

Investimentos realizaram uma síntese sobre os desfechos das eleições americanas, analisando 

que os ativos financeiros começavam a ser precificados pelos investidores no cenário 

internacional, por conta do alívio das tensões que causaria uma judicialização do pleito. Os 

membros avaliaram como positiva essa definição, considerando os reflexos de uma forte 

tendência de recuperação também no ambiente doméstico, já que os investidores internacionais 

iniciaram um movimento de entrada nos investimentos brasileiros. Outro fato relevante que 

movimentou os noticiários, foram os resultados positivos dos testes das vacinas de imunização ao 

Coronavirus. Nesse contexto, a moeda americana apresentou uma queda de aproximadamente 

6% na semana. A preocupação com o quadro fiscal, endividamento, rolagem de dívidas e teto de 

gastos, seguem como pauta principal, caso isso aconteça, além de gerar desconfiança dos 

investidores estrangeiros, geraria um aumento na taxa de juros e no risco Brasil e isso não será 

bom para o estado da economia atual, que já segue prejudicada. Nesse ambiente, é verificado 



 
 

 
 

que os investidores estrangeiros, estariam mais confortáveis a partir de um quadro fiscal mais 

bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a um 

controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. O Senhor Márcio Francisco de Deus, 

ainda discorreu sobre a o aumento dos índices de preço da economia, uma inflação que segue 

acelerando e que tem impactos significativos já no curto prazo, sobretudo na dificuldade no 

desempenho da meta atuarial. Seguindo com as tratativas, o Comitê apurou no fechamento do 

mês de novembro, um capital líquido investido de R$ 152.353.848,64 (Cento e cinquenta e dois 

milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos. No mês, a rentabilidade foi de 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos por 

cento), com um acréscimo nominal de R$ 2.759.446,56 (dois milhões, setecentos e cinquenta e 

nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Os membros do 

Comitê de Investimentos, apuraram, que apesar do excelente movimento de recuperação, o 

desempenho da meta atuarial acumulada para o ano foi de 2,10% (dois inteiros e dez centésimos 

por cento), contra uma meta de 8,63% (oito inteiros e sessenta e três centésimos por cento). 

Seguindo com as análises, o Comitê de Investimentos, avaliou o enquadramento quanto aos 

dispositivos da resolução 3.922/2010 e política de investimento na renda fixa. Seguindo com as 

verificações junto a renda variável, o Senhor Márcio Francisco de Deus, esclareceu aos 

membros do Comitê, que a alocação dos fundos vinculados ao Artigo 8º, Inciso III estavam bem 

próximas dos limites e que no mês, por conta do excelente desempenho de recuperação dos 

fundos vinculados a este, houve o desenquadramento. Justificou ainda, que naquela ocasião já 

apresentariam estratégias para cumprir com as disposições do Artigo anteriormente citado. Para 

o ajuste, foram analisados a redução de exposição junto aos fundos CAIXA RV 30 FI 

MULTMERCADO LP e CAIXA ALOCAÇAO MACRO FIC MULTMERCADO. Na avalição de 

desempenho dos dois fundos, apurou-se que o fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC 

MULTMERCADO LONGO PRAZO, demonstrou maior resiliência, com uma recuperação positiva 

frente as indefinições do ano. Quanto ao Caixa RV 30 FI MULTMERCADO, no momento da 

avaliação, o mesmo não havia recuperado o valor das cotas.  Esperando uma retomada mais 

justa na precificação para o ativo, o Comitê decidiu por unanimidade reduzir a exposição no fundo 

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP, no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos 

mil reais) junto ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. Na condução 

o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, apresentou também a análise do 

fundo, informando aos membros do Comitê que o produto de investimento já compunha o 



 
 

 
 

portfólio de investimentos do Instituto desde o exercício de 2018, com desempenho atrelado a 

política de investimentos. Sobre o enquadramento, situação na qual se justificou o movimento, o 

Comitê verificou que o mesmo está vinculado as disposições do Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b” da 

Resolução 3.922/2010 e suas alterações, não existindo impedimento legal quanto a aplicação. 

Ainda na avaliação do produto, os membros presentes, argumentaram que o fundo possui uma 

carteira dinâmica, de modo que o gestor pode realizar movimentos de acordo com as oscilações 

do cenário econômico. Seguindo com os assuntos, o senhor Márcio Francisco de Deus colocou 

para discussão a redução de exposição junto ao Fundo de Investimento BB IMA-B 5+ TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Esclareceu o Presidente do Comitê de 

Investimentos que incertezas do cenário tem elevado consideravelmente a volatilidade do Fundo, 

que possui na sua composição títulos públicos com prazo de vencimento acima de 05 (cinco) 

anos. O Comitê avaliou quem embora vem apresentando um desempenho de recuperação 

positivo, suas oscilações impactam a rentabilidade da carteira do OLIMPIA PREV no curto prazo. 

Com esse movimento e um acompanhamento permanente do fundo, será possível novas 

alocações em janelas mais oportunas. O Comitê, avaliando fundos com estratégia de redução de 

vencimentos dos títulos, definiu de modo unanime a exposição junto ao fundo BRADESCO IDKA 

PRÉ 2 FI RENDA FIXA, pois o fundo buscará retorno dos investimentos através de LTN´S, títulos 

públicos indexados a taxas pré-fixadas, cujo o prazo médio da carteira seja de 02 (dois) anos. 

Ficou definido o aporte no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Na 

continuidade, os membros do Comitê de Investimentos referendaram as principais APR´S do mês 

de novembro: APR 205 – Aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no 

valor de R$ 1.205.663,55 (um milhão, duzentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e cinco centavos) oriundo de repasse mensal realizado através da Prefeitura, APR 209 

– Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) referente a transferência entre contas de mesma titularidade, APR 210 – resgate em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de 49.916,09 (quarenta e nove mil, 

novecentos e dezesseis reais e nove centavos) vinculados a pagamentos de obrigações de folha, 

APR 213 – resgate em SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA, no valor de R$ 

501.933,68 (quinhentos e um mil, novecentos e trinta e três mil  e sessenta e oito centavos), 

referente a ajuste de estratégia de fundos de investimentos, para alocação conforme APR 215 – 

aplicação em SANTANDER IMA-B 8 TOP FI RENDA FIXA LP, APR 225 – resgate em BB FLUXO 

FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de 1.385.396,87 (um milhão, trezentos e oitenta e 



 
 

 
 

cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), vinculado a crédito realizado 

através da Prefeitura juntamente com débito para execução da folha de pagamento, APR 226 – 

aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 164.088,55 (cento 

e sessenta e quatro mil, oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) referente a repasse de 

retenções de folha e décimo terceiro salário realizado através da Daemo Ambiental, APR 227 – 

resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 231.614,36 

(duzentos e trinta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) para pagamento 

de encargos da folha de pagamento. Após a leitura dos principais movimentos, os membros 

presentes do Comitê de Investimentos referendaram as aplicações e resgastes. O Senhor Márcio 

Francisco de Deus realizou uma breve síntese sobre a evolução patrimonial e o desempenho 

dos fundos. Na leitura foi realizado um comparativo nos valores patrimoniais entre os exercícios 

de 2016 e 2020. Os membros do Comitê de Investimentos verificaram a publicação da Política de 

Investimentos no diário oficial do município, na edição de nº 856 (oitocentos e cinquenta e seis) 

no dia 11 de dezembro de 2020. Finalizando as exposições, o Presidente do Comitê de 

Investimentos do OLIMPIA PREV, colocou para aprovação os movimentos realizados no mês de 

novembro, 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 _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 
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