
 
 

 
 

ATA DA DECIMA 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 21 DE 

DEZEMBRO DE 2021, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 décima reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da administração 

2021/2022. Ao iniciar as exposições, o senhor Márcio Francisco de Deus informou aos 

presentes que a reunião versaria sobre as movimentações financeiras referente ao mês de 

novembro 2021. Para seguir com as tratativas, os membros presentes do Comitê de 

Investimentos discutiram sobre a publicação do boletim FOCUS onde foram verificadas as 

projeções ajustadas para o IPCA, com previsão de encerramento no exercício em 10,05% (dez 

inteiros e cinco centésimos por cento) e para 2022, a previsão segundo os analistas é de 5,02% 

(cinco inteiros e dois centésimos por cento). O PIB foi revisto de forma um pouco mais pessimista, 

com previsão para o fechamento no exercício em patamar de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e 

cinco centésimos por cento) e para o ano seguinte, o quadro piora e deve encerrar no em 0,50% 

(cinquenta centésimos por cento). A projeção para o dólar segundo o boletim FOCUS em 2021 é 

de R$5,59 (cinco reais e cinquenta e nove centavos) e para o final do próximo exercício deverá 

estar cotado em R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Para o IGPM, o índice deverá 

encerrar 2021 em 17,47% (dezessete inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) e 

apresentando um índice mais ajustado para 2022, onde os especialistas do mercado financeiro 

arbitram em 5,41% (cinco inteiros e quarenta e um centésimos por cento). A produção industrial 

segundo a previsão, é de encerrar 2021 em 6,09% (seis inteiros e nove centésimos por cento), 

com índice menos promissor para 2022, onde a expectativa é de 2% (dois inteiros por cento). 

Para os economistas, a balança comercial de 2021 deve encerrar em US$ 59,90 bilhões e para o 

exercício vindouro em US$ 55,80 bilhões. Na continuidade da leitura de cenários, o Comitê 

avaliou o ambiente americano, que em relação a vacinação já havia atingido a imunidade de 

rebanho em nível nacional. Nesse contexto, os membros do Comitê discutiram sobre a redução 

gradativa do governo americano em relação ao pacote de estímulos, considerando que a inflação 



 
 

 
 

também assusta aquela economia. Em relação a Europa, de acordo com as discussões dos 

membros presentes, houve uma recuperação acima da média no 2T21, com certo nível de 

acomodação no 3T21 e queda acentuada no 4T21. O desempenho ainda é agravado por conta 

das reavaliações das autoridades de saúde, quanto a restrições de países importantes do bloco e 

com inflação atingido seus patamares mais elevados. Ainda verificando os cenários, os membros 

do Comitê avaliaram o avanço da vacinação na China, desaquecimento nos investimentos do 

setor imobiliário e queda na demanda externa. Na avaliação do cenário doméstico, apurou-se que 

o Brasil tem apresentado uma dinâmica positiva quanto a vacinação. Existe uma preocupação 

permanente do governo em controlar a inflação através de uma política econômica contracionista. 

A sensibilidade fiscal ainda é um tema que permanece na desconfiança dos investidores. Nesse 

contexto, o senhor Márcio Francisco de Deus destacou a aprovação da PEC dos Precatórios, 

apesar de não visualizar muito espaço no orçamento para novos pacotes assistenciais. O Comitê 

ainda destacou o início das articulações políticas para 2022 e desvalorização do real frente à 

moeda americana. Os membros do Comitê de Investimentos apresentaram graficamente a 

evolução do IPCA no exercício, encerrando novembro em 10,74% (dez inteiros e setenta e quatro 

centésimos por cento). O senhor Márcio Francisco de Deus, esclareceu que na última reunião do 

COPOM a Taxa Selic foi elevada para 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), 

com previsão na próxima reunião de novo aumento em 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos 

por cento). As principais casas do país, já visualizam Taxa Selic em 11,50% (onze inteiros e 

cinquenta centésimos por cento). Seguindo com os trabalhos, o Presidente do Comitê de 

Investimentos do OLÍMPIA PREV, distribuiu aos presentes a planilha com saldo atualizados dos 

fundos de investimentos do dia 18 de dezembro de 2021, ocasião em que os membros apuraram 

um saldo de R$ 156.292.702,65 (cento e cinquenta e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, 

setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos). Foi disponibilizado também, o relatório 

analítico dos fundos de investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria 

Crédito & Mercado, ocasião em que foi apurado no encerramento do mês de novembro de 2021 

um patrimônio de R$ 157.678.749,77 (cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e setenta e 

oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). O Comitê de 

Investimentos avaliou os enquadramentos dos fundos em relação aos limites estabelecidos 

através da resolução 3.922/2010 e apuraram obediência as disposições. Por seguinte, foi 

analisada distribuição do patrimônio junto ao Banco do Brasil, que concentrou 46,46% (quarenta e 

seis inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) do valor aplicado, o Banco Caixa Econômica 



 
 

 
 

Federal com 48,99% (quarenta e oito inteiros e noventa e nove centésimos por cento), o Banco 

Bradesco com 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), o Banco Santander 

com 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e o Banco Itaú com 0,61% (sessenta e um 

centésimos por cento). Na análise do relatório, foi apurado que houve recuperação importante 

dos fundos em relação ao mês anterior. Os fundos apresentaram o melhor desempenho do ano, 

com rentabilidade de 1,63% (um inteiro e sessenta e três centésimos por cento). O excelente 

desempenho remunerou a carteira em R$ 2.526.682,03 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis 

mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos). No acumulado do exercício, a carteira ainda 

apresenta rentabilidade negativa no índice de -0,59% (cinquenta e nove centésimos negativos). A 

meta acumulada esperada para o mês foi de 14,66% (quatorze inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento). Na continuidade dos assuntos propostos, o Comitê colocou em discussão 

a manutenção de aporte mensal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) junto ao fundo BB BOLSA 

AMERICANA FIA. O senhor Márcio Francisco de Deus informou que, o Fundo apresentou 

rentabilidade negativa no fechamento do mês de novembro e considerou que naquela ocasião 

apresentava desempenho positivo de 2,52% (dois inteiros e cinquenta e dois centésimos por 

cento). O Comitê ainda, no sentido de consolidar argumentos para a decisão, avaliou que o 

cenário doméstico deve asseverar os riscos e que constituir posições numa economia mais 

estruturada, aumenta a diversificação e reduz riscos. Destarte, o Comitê decidiu por unanimidade 

realizar o aporte, salientando a importância em conduzir a decisão para a aprovação dos demais 

Conselhos. Ainda versando sobre as alocações de carteira, o senhor Márcio Francisco de Deus, 

informou aos presentes sobre a participação de reunião através videoconferência no dia 09 de 

dezembro, com o Gerente de Assessoria de Investimentos do Banco do Brasil, o senhor Wladimir 

Macedo do Banco, no dia 17 de dezembro de 2021, com o Gerente de Relacionamento Poder 

Público da Caixa Econômica Federal, o senhor Júlio Alves Bitencourt e no dia 20 de dezembro 

com a senhora Letícia Gomes de Souza, economista e analista de investimentos da empresa de 

Consultoria Financeira Crédito & Mercado. Em relação aos eventos ocorridos, o senhor Márcio 

Francisco de Deus, esclareceu aos presentes sobre uma preocupação geral quanto a exposição 

em ativos de risco para o ano de 2022, ponderando que em resumo, a orientação é pela 

diversificação e exposição gradativa nos ativos a fim de estabelecer um bom preço médio de 

entrada. O Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV apresentou junto aos 

membros a exposição na estratégia vinculada ao Fundo BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, opinando sobre a redução de exposição no 



 
 

 
 

segmento do fundo, realizando o resgate total do fundo junto ao Banco do Brasil, no importe total 

de R$ 16.562.392,35 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e 

dois reais e trinta e cinco centavos) com o propósito de consolidar valores em fundos menos 

voláteis. Salientou ainda, que o resgate se realizaria em momento oportuno, de modo que o fundo 

não apresentara rentabilidade negativa, não havendo consolidação de prejuízos. O Presidente do 

Comitê de Investimento apresentou também junto aos membros, a análise do Fundo BB IMA-

GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, demonstrando que o 

movimento de resgate já havia ocorrido em diversas outras entidades de previdência, quando 

verificado a patrimônio líquido do fundo e quantidade de participantes. Após as discussões, o 

Comitê avaliou o alinhamento quanto a política de investimentos e limites estabelecidos através 

da resolução e não verificando subjeções, aprovou a decisão, entendendo que a retirada deverá 

contribuir para aplicação em ativos que ofertarão melhores expectativas quanto a rentabilidade e  

alinhamento junto a meta atuarial. O senhor Márcio Francisco de Deus, apontou que o valor do 

resgate imediatamente será encaminhado fundo do Fundo BB PERFIL RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO, salientando ainda que a decisão também receberia o 

apreço dos demais Conselhos para total efetivação. Ainda na condução dos trabalhos, o 

Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV informou sobre a interrupção dos 

trabalhos quanto a elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2022. Esclareceu 

que logo após a reunião anterior, onde ficou definido um encontro extraordinário para a 

aprovação da Política, houve a publicação da Resolução 4.963 de 25 de novembro de 2021. A 

resolução revogou a 3.922/2010 e desse modo, a Política deveria sofrer novos ajustes. 

Considerando a incompatibilidade de tempo, uma vez que a atual resolução estaria vigente até o 

último dia do exercício de 2021, o prazo para a entrega da Política de Investimento por força da 

resolução, foi estendido até o dia 31 de março de 2022. Na ocasião, o Presidente do Comitê de 

Investimentos informou aos presentes sobre a elaboração de um novo material para atender os 

parâmetros. Na continuidade, o senhor Márcio Francisco de Deus informou aos presentes sobre 

a possibilidade de iniciar o processo de credenciamento junto a Sicred - Sistema de Crédito 

Cooperativo. Esclareceu que o procedimento tem a finalidade inicial de conhecer os produtos de 

investimentos, estratégias e taxas de administração, sem contrair qualquer obrigação futura. Na 

sequência, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, colocou para referendo 

as principais APR´s do mês de novembro, sendo: APR 214: resgate em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, com a finalidade de pagamento de Imposto de Renda Retido 



 
 

 
 

na Fonte sob o valor de R$ 47.033,65 (quarenta e sete mil, trinta e três reais e sessenta e cinco 

centavos), APR 224: resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, no valor 

de R$ 442.209,37 (quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e nove reais e trinta e sete 

centavos), com a finalidade de compor saldo em conta de folha de pagamento, APR 225: resgate 

em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.098.113,10 (um milhão, 

noventa e oito mil, cento e treze reais e dez centavos), para composição de saldo em conta 

salário, APR 228: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 

158.181,01 (cento e cinquenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e um centavos) oriundos de 

obrigações mensais da Daemo Ambiental e Prodem, APR 230: aplicação em BB FLUXO FIC 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 1.346.292,85 (um milhão, trezentos e quarenta  

seis mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) vinculado ao repasse de 

obrigações mensais da Prefeitura e APR 232: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 545.820,75 (quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e 

vinte reais e setenta e cinco centavos) oriundo de repasse da Prefeitura, juntamente com 

pagamento de obrigações de folha de pagamento. 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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