
 
 

 
 

ATA DA SEGUNDA 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 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 segunda reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da 

administração 2021/2022. No início das exposições, o Senhor Márcio Francisco de Deus 

informou aos presentes que a reunião versaria sobre as movimentações ocorridas no mês de 

janeiro de 2021. Foi disponibilizado aos membros, a planilha com saldos atualizados referente ao 

mês de fevereiro, bem como o relatório de investimentos elaborados juntamente com a empresa 

de consultoria financeira Crédito & Mercado do mês de janeiro. Realizando uma breve síntese 

sobre o cenário, o Presidente do Comitê de Investimentos destacou que o mês de janeiro 

encerrou com alta volatilidade nos mercados e principalmente no câmbio. Salientou ainda, que 

durante o período o noticiário já iniciava a divulgação do processo de vacinação para imunização 

do coronavirus, destacando a lentidão na distribuição das vacinas, refletindo no mercado 

financeiro em movimentos especulativos. Foi discutido também entre os membros presentes, que 

novas incertezas começaram a permear o ambiente global. Incertezas como a expectativa de 

retomada econômica e variantes do vírus. Com relação ao cenário interno, o Senhor Márcio 

Francisco de Deus destacou a definição dos presidenciáveis junto a Câmara e Senado. Ainda no 

mês de janeiro, conforme panorama verificado através dos membros do Comitê de Investimentos 

do OLIMPIA PREV, o presidente americano Joe Biden adotou medidas já no início do governo, 

que consolidaram algumas promessas de campanha, ofertando ao mercado internacional um 

certo nível de alívio. Na Europa, durante o mês de janeiro, os investidores mostraram um perfil 

mais cauteloso, considerando as medidas restritivas para evitar o avanço do coronavírus, 

ocasionando queda nos principais índices. Na reunião do Comitê de Investimentos do OLIMPIA 

PREV, o Presidente destacou também a manutenção mais uma vez das taxas de juros e o 

programa mensal de compra de ativos na Zona do Euro. Outra notícia que foi apreciada junto aos 

membros do Comitê, foi o desempenho do PIB chinês, que fechou 2020 com alta de 2,3% (dois 



 
 

 
 

inteiros e três centésimos por cento), mesmo sendo o pior resultado em 44 anos, o índice ainda 

pode ser considerado ótimo quando comparado ao resto do mundo. Encerrando as 

considerações sobre o panorama econômico, os membros do Comitê, ainda destacaram o 

comportamento negativo do Ibov, que encerrou o primeiro mês do ano com 3,32% (três inteiros e 

trinta e dois centésimos por cento) de perdas acumuladas. Iniciando as análises junto a carteira 

de investimentos do OLIMPIA PREV, o Senhor Márcio Francisco de Deus, destacou que no 

encerramento do mês de janeiro, o montante em aplicação foi de R$ 157.952.661,37 (cento e 

cinquenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e 

trinta e sete centavos). Sobre os enquadramentos, foi apurado junto aos membros do Comitê, 

obediência as disposições da política de investimentos elaborada para o exercício, bem como 

consonância em relação a resolução 3.922. Quanto a distribuição do patrimônio, foi avaliado que 

o Banco do Brasil concentrou 48,34% (quarenta e oito inteiros e trinta e quatro centésimos por 

cento) das aplicações, o Banco Caixa Econômica Federal com 48,77% (quarenta e oito inteiros e 

setenta e sete centésimos por cento), o Banco Bradesco com 1,58% (um inteiro e cinquenta e oito 

centésimos por cento) e Banco Itaú com 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) e o Banco 

Santander com 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento). Por seguinte, os membros 

avaliaram o retorno acumulado no mês frente a meta atuarial, apurando o desempenho negativo 

dos fundos em -0,60% (sessenta centésimos por cento negativos), com meta esperada para  o 

mês de 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) com desvalorização das cotas de 

investimento em R$ 947.991,32 (novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e um 

reais e trinta e dois centavos), destacando que o desempenho negativo ficou atrelado 

principalmente aos fundos de renda variável, que apresentou alta vitalidade no período. Na 

sequência dos trabalhos, o Senhor Márcio Francisco de Deus, apresentou junto os membros do 

Comitê de Investimentos a análise para decisão de manutenção de aporte junto ao fundo 

SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP. Com posição favorável junto a empresa de 

consultoria financeiro, o Comitê de investimentos do OLIMPIA PREV, apreciou a composição da 

carteira do respectivo Fundo, seu histórico de rentabilidade, os riscos inerentes ao produto, 

atendimento quanto a resolução, conformidade junto a política de investimentos e as taxas 

praticadas através dos gestores. Seguindo com os temas propostos para a reunião, o Comitê de 

Investimentos, juntamente com o Presidente decidiu realizar um aporte de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) no respectivo produto de investimento. Ficou definido também, que a 

decisão seguiria para os demais Conselhos para aprovação ou esclarecimentos que 



 
 

 
 

considerassem necessários. O Senhor Márcio Francisco de Deus informou também, os principais 

movimentos através das seguintes APR´s: APR-002: resgates em BB FLUXO FIC RENDA FIXA, 

no valor de R$ 49.061,55 (quarenta e nove mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos) para pagamento de consignados, APR-006: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA, 

no valor de R$ 37.896,04 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa seis reais e quatro centavos) 

para pagamento de obrigações junto a Secretaria da Receita Federal, APR-011: aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 41.432,85 (quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e 

dois reais e oitenta e cinco centavos) referente ao parcelamento de aporte realizado através da 

Prefeitura, APR-015: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 924.999,98 

(novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) 

oriundo de transferência entre contas de mesma titularidade para composição de saldo para 

execução da folha de pagamento do mês de janeiro e APR-017: vinculada a aplicação em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA no valor de R$ 943.711,66 (novecentos e quarenta e três mil, 

setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos) referente aos repasses mensais realizados 

através da Prefeitura e DAEMO Ambiental, movimento que também foi apurado pagamentos de 

obrigações vinculadas a folha dos aposentados e pensionista. Logo após a leitura os movimentos 

foram referendados pelos presentes. 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 _________________________________ 

 


