
 
 

 
 

ATA DA SÉTIMA 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 16 DE 

SETEMBRO DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 sétima reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar os trabalhos o senhor Márcio Francisco de Deus, informou que a reunião 

trataria sobre as movimentações ocorridas no mês de agosto de 2021. Na condução das 

atividades, disponibilizou aos presentes a planilha com a saldos atualizados dos fundos de 

investimentos referente ao dia 16 de setembro de 2021, juntamente com o relatório das 

aplicações do mês de agosto do presente ano. Os membros do Comitê realizaram uma síntese 

sobre o Relatório Focus do dia 13 de setembro de 2021, ocasião em que discutira a previsão 

ajustada do IPCA para o fechamento de 2021 em 8% (oito inteiros por cento) e para o exercício 

de 2022 em 4,03% (quatro inteiros e treze cêntimos por cento). Em relação ao PIB, o índice foi 

ajustado para baixo, desse modo a previsão é fechar 2021 em 5,04% (cinco inteiros e quatro 

centésimos por cento) com 2022 encerrando em 1,72% (um inteiro e setenta e dois centésimos 

por cento). Na consideração arbitrada através do mercado, o dólar deverá encerrar em R$ 5,20 

(cinco reais e vinte centavos) permanecendo o mesmo valor para 2022. O IGP-M, conforme 

leitura realizada houve previsão de queda, passando para 19,22% (dezenove inteiros e vinte e 

dois centésimos por cento) de modo que 2022 o índice deverá ser controlado, alcançando o 

terreno de 4,99% (quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento). A produção industrial 

deve sofrer variação para baixo com encerramento no exercício em 6,09% (seis inteiros e nove 

centésimos por cento) com um percentual de 2% (dois inteiros por cento) para o exercício 

seguinte. Foi discuda a taxa Selic, com previsão de ajuste para cima em 1% (um inteiro por cento) 

na reunião do COMPOM que deverá ocorrem em 21 de setembro. Nesse contexto, o senhor 

Márcio Francisco de Deus, aproveitou para considerar que em agosto do exercício anterior, 

vivíamos outra realidade, com a Política monetária tentando fomentar a economia com a taxa 

Selic em 2% (dois inteiros por cento) e em agosto de 2021, o COPOM com o objetivo de 



 
 

 
 

direcionar a meta de inflação promovendo de forma continuada o aumento da Selic. O Comitê de 

Investimentos, considerou o crescente nível de inflação, encerrando o mês de agosto em 9,68% 

(nove inteiros e sessenta e oito centésimos por cento,) já bem próximo aos dois dígitos vividos em 

anos anteriores. O Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, avaliou o baixo desempenho dos 

principais índices tais como Ibovespa, Ifix e CDI. Ocisão onde verificaram que o Ibovespa, que é 

considerado a principal referência de índice na renda variável, apresentou importante 

recuperação entre os meses de maio e junho, mas não sustentou o movimento e no mês de 

agosto, encerrou no negativo acumulando prejuízos de -0,20% (vinte cêntimos por cento 

negativos). O Ifix, foi o mais prejudicado, com os ajustes promovidos na proposta tributária e com 

o risco de cobrança de imposto de renda nos rendimentos dos Fundos Imobiliários, o Comité 

apurou que o mesmo até ensaiou uma leve recuperação próximo a zerar os prejuízos, mas se 

manteve no campo negativo na maior parte do ano. O CDI, que precifica grande parte da renda 

fixa, apresenta-se no campo positivo, verificando rentabilidade abaixo de 2%(dois inteiros por 

cento). No ambiente macro, o Comitê de Investimentos destacou uma leve percepção dos 

indicadores quanto a desaceleração da economia na apresentação dos dados mais recentes, 

com tendência de recuperação mais consistente na China e nos Estados Unidos. Uma importante 

observação conforme apontamento dos membros presentes do Comitê de Investimentos, é a 

necessidade de atender as cadeias globais de suprimentos, que geram ainda forte demanda por 

consumo de produtos e serviços e interferem de modo negativo no controle de inflação no país. 

Nessa avaliação, os membros também discutiram o movimento de algumas economias em 

retirarem parte dos estímulos financeiros implementados na pandemia. No cenário doméstico, o 

Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, ponderou que o cenário econômico apesar de 

extremamente sensível não apresentou novidades em seus argumentos, ainda estão presentes o 

temor de uma crise hídrica, necessidade de controle da inflação, a Política Monetária migrando 

para um campo mais contracionista, com consequente desaceleração econômica, dificuldade na 

evolução da agenda das reformas estruturantes e início do ciclo eleitoral. Sobre os fundos de 

investimentos do OLÍMPIA PREV, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou ao Comitê de 

Investimentos no encerramento do mês de agosto de 2021, o patrimônio aplicado foi de R$ 

157.520.383,52 (cento e cinquenta e sete milhões, quinhentos e vinte mil, trezentos e oitenta e 

três reais e cinquenta e dois centavos). Na sequência foram analisados os enquadramentos dos 

fundos em relação a Política de Investimentos e resolução 3.922/2020, ocasião em que foi 

avaliado o cumprimento quanto a obediência dos dispositivos. Na distribuição dos fundos junto 



 
 

 
 

aos bancos, apurou-se que o banco do Brasil concentrou 46,47% (quarenta e seis inteiros e 

quarenta e sete centésimos por cento) do valor investimento, o banco Caixa Econômica Federal 

com 48,91% (quarenta e oito inteiros e noventa e um centésimos por cento), o Banco Santander 

0,97% (noventa e sete centésimos por cento) o Banco Bradesco com 2,68% (dois inteiros e 

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

cento). Na condução dos trabalhos, o Presidente do Comitê de investimento explanou sobre a 

rentabilidade do mês, que apresentou retorno negativo em -0,57% (cinquenta e sete centésimos 

por cento negativos) no mês de agosto com consequente desvalorização patrimonial de R$ 

907.268,56 (novecentos e sete mil, duzentos e sessenta e oito mil e cinquenta e seis centavos). 

No acumulado, o desempenho de acordo com a avaliação dos membros do Comitê de 

Investimentos é negativo em -0,46% (quarenta e seis centésimos por cento negativos) com valor 

acumulado também negativo em R$ 725.573,90 (setecentos e vinte e cinco quinhentos e setenta 

e três reais e noventa centavos. O Presidente do Comitê de investimentos do OLÍMPIA PREV, em 

sua fala ressaltou a importância de realizar uma leitura sobre a rentabilidade em horizonte 

superiores a 12 (doze) meses e nessa avalição os títulos atrelados a IMA-B 5+ e IDkA IPCA 5 e 

IMA-B no período de 10 (anos) apresentaram rentabilidade superior ao do IBOVESPA ficando 

abaixo somente do S&P 500 USD. Sobre a avaliação do fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 

FIA, o comitê acordou a manutenção de aporte em R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Foi 

apurado que o fundo apresentou desempenho positivo em 3,26% (três inteiros e vinte e seis 

centésimos por cento) no mês de agosto e naquela ocasião apresentava desvalorização das 

cotas em 1,24% (um inteiro e vinte e quatro centésimos por cento) negativos. O senhor Márcio 

Francisco de Deus, classificou a ocasião como excelente janela para entrada ponderando que a 

desvalorização foi atrelada ao movimento positivo do IBOVESPA, reflexo da ocasião em que o 

presidente sinalizou uma pacificação entre os poderes institucionais. Na sequência, foi colocado 

para referendo os movimentos das principais APR´s do mês de agosto, sendo: APR 159: 

aplicação em BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 41.273,42 (quarenta e 

um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) vinculado ao repasse de 

parcelamento de aporte da Prefeitura, APR 162: Resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com 

a finalidade de realizar manutenção de aporte junto ao fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI 

DE AÇÕES na mesma importância através da APR 164, ocasião em que o Presidente do Comitê 

de investimento salientou a aprovação na reunião anterior, APR 166: resgate em BB FLUXO RIC 



 
 

 
 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 853.604,24 (oitocentos e cinquenta e três mil, 

seiscentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) vinculado a um movimento para composição 

de saldo para folha de pagamento, APR 167: Resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP e APR 170: aplicação em BB  FLUXO RIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 960.777,23 (novecentos e sessenta mil, setecentos e 

setenta e sete reais e vinte e três centavos), oriundo de repasse realizado através da Prefeitura e 

pagamento com obrigações de folha do mês de agosto. Os movimentos foram analisados e por 

seguinte foram referendados através dos membros presentes do Comitê de Investimentos do 

OLÍMPIA 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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