
 
 

 
 

ATA DA QUARTA 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 20 DE MAIO 

DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos vinte dias do mês de abril 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 membro efetivo Victor Artur Lopes Torres e suplente Alessandra Patrícia Tomaz da 

Silva, realizou-se a quarta reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar as exposições, o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou que a 

reunião trataria das movimentações ocorridas no mês de abril de 2021. Na sequência 

disponibilizou aos presentes, o relatório elaborado juntamente com a empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado, ocasião que também entregou a planilha com saldos atualizados 

dos fundos com data do dia 21 de maio de 2021. Os membros presentes do Comitê de 

Investimentos realizaram uma síntese, sobre os principais eventos no cenário econômico durante 

o mês de abril. Sobre tal leitura, inicialmente foi ponderado o comportamento positivo dos 

mercados, onde foram atingidas as máximas históricas, com números que superaram a pré-

pandemia. Considerou ainda, que no mês de maio observava-se leves quedas, por conta da 

movimentação dos investidores no sentido de realizar lucros, com mudanças de posições e com 

certos ruídos decorrentes da intenção do governo americano em elevar imposto com a intenção 

de financiar programas estruturais.  Foi destacado o ritmo forte da vacinação americana e 

manutenção dos estímulos econômicos nos Estados Unidos, apesar dos números demonstrarem 

índices positivos quanto a retomada economia. Em relação ao PIB, a previsão é de 6,4% (seis 

inteiros e quatro centésimos por cento) para 2021 e 4,7% (quatro inteiros e sete centésimos por 

cento) para o encerramento de 2022. Na Europa, o cenário de recuperação ainda é cíclico com 

melhores horizontes a partir do segundo trimestre, concomitante ao avanço da vacinação. Foi 

destacada nas discussões, que por lá, o Banco Central ainda estuda a viabilidade de novos 

pacotes adicionais de estímulos econômicos. Prosseguindo com os assuntos sobre o panorama 

econômico, os membros presentes no Comitê de Investimentos ponderaram que na China, 

observa-se maior controle com relação a expansão do vírus, com perspectivas para o PIB em 

torno de 8% (oito inteiros por cento) e possível retirada de estímulos econômicos. Avaliou-se 



 
 

 
 

também, uma crescente demanda externa que de certo modo, estava reprimida por conta das 

restrições de movimentação. Com os arranjos internos promovidos pelo país, a tensão comercial 

volta a ficar em evidencia diante os Estados Unidos. Foi observado nessa leitura, que no cenário 

doméstico o Brasil somava 391 mil mortos, com 14,3 milhões de casos confirmados no 

fechamento do mês de abril.  Foi considerado também, o avanço dos casos de contaminação e o 

processo de vacinação com logística confusa. A previsão para o PIB em 2021 está no índice 

3,3% (três inteiros e três centésimos por cento) e para 2022 em 2,10%, (dois inteiros e dez 

centésimos por cento), o IPCA deve ficar na casa dos 5,3% (cinco inteiros e três centésimos por 

cento) para o corrente exercício e 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento) para o 

próximo exercício. A expectativa do câmbio em 2021 é de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta 

centavos) com a permanência do mesmo valor para 2022, a taxa Selic tem previsão para encerrar 

o exercício em 6 % (seis inteiros por cento) e para 2022 6,50% (seis inteiros e cinquenta 

centésimos por cento), considerando que esse número poderá ser revisto. No contexto fiscal, 

ainda há uma insegurança com relação ao orçamento e continuidade da agenda das reformas 

estruturais. A elevação da dívida bruta do governo associada às expectativas negativas de 

superávit primário, consolidam as incertezas nesse cenário.  No entendimento dos membros 

presentes do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, a CPI do Covid e a capacidade de 

articulação política do governo, ainda podem trazer maiores instabilidade para os investidores que 

buscam ativos de maior risco. Na continuidade dos assuntos propostos para a reunião, o senhor 

Márcio Francisco de Deus, apresentou a relação dos fundos e seus respectivos saldos e a 

participação do patrimônio em cada um. Desse modo, o Comitê de investimentos avaliou que no 

encerramento do mês de abril, o OLIMPIA PREV apresentou um total aplicado de R$ 

157.254.990,28 (cento e cinquenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos 

e noventa reais e vinte e oito centavos). Por seguinte, os membros presentes avaliaram os fundos 

sob os aspectos de enquadramento em relação a política de investimentos e limites estabelecidos 

através da resolução, situação em que não foram evidenciadas inconformidades. Sobre a 

distribuição dos recursos junto aos Bancos, foi avaliado que o Banco do Brasil encerrou o mês de 

abril com 47,84% (quarenta e sete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do total 

aplicado, o banco Caixa Econômica Federal com 48,94% (quarenta e oito inteiros e noventa e 

quatro centésimos por cento), Banco Santander com 0,97% (noventa e sete centésimos por cento 

o Banco Itaú com 0,68% (sessenta e oito centésimos por cento e o Banco Bradesco com 1,57% 

(um inteiro e cinquenta e sete centésimos por cento). O Senhor Márcio Francisco de Deus, 



 
 

 
 

considerou o desempenho positivo do mês de abril, com uma recuperação no importe de R$ 

969.072,24 (novecentos e sessenta e nove mil, setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) 

com um percentual de 0,62% (sessenta e dois centésimos por cento) de aumento no patrimônio 

do OLIMPIA PREV. Na avaliação de desempenho frente a meta atuarial, o Comitê apurou que o 

percentual esperado para o mês foi de 4,14% (quatro inteiro e quatorze centésimos por cento) 

enquanto o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia apresentava 

o índice de -0,63% (sessenta e três cêntimos por cento negativos). A fim de ilustrar o 

desempenho, o Senhor Márcio Francisco de Deus, demonstrou graficamente a interferência 

negativa da inflação quanto a obtenção de melhor resultado em relação a meta. Seguindo com as 

tratativas os membros presentes definiram sobre a alocação do repasse mensal da Prefeitura 

junto ao Banco Bradesco nos fundos já existentes, sendo um aporte no valor de R$ junto ao 

fundo BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA - CNPJ 24.022.566/0001-82 no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e o segundo aporte vinculado ao fundo BRADESCO 

ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 28.515.874/0001-09 no valor de R$ 633.736,87 

(seiscentos e trinta e três mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos). O Senhor 

Márcio Francisco de Deus Informou que a decisão seguiria para os demais Conselhos para 

apreciação e aprovação. Sobre os principais movimentos ocorridos no mês de abril, o presidente 

do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV apresentou para referendar as seguintes APR´s: 

APR 057: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 43.787,91 

(quarenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), com a finalidade 

de realizar pagamento do Imposto de Renda Retido em folha, APR 059: aplicação em BB FLUXO 

FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor total de R$ 20.675,19 (vinte mil, seiscentos e 

setenta e cinco reais e dezenove centavos) vinculado a transferência entre contas de mesma 

titularidade e pagamentos de despesas administrativas do OLIMPIA PREV, APR 069: resgate em 

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, com o objetivo de compor valor junto a folha de 

pagamento do OLIMPIA PREV do mês de abril e APR 071: resgate em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, com o objetivo de pagamento de empréstimo consignado em folha junto 

ao Banco do Brasil. 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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