
 
 

 
 

ATA DA DECIMA 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 17 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS QUINZE HORAS.   

     

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 segunda 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 ocorridas no mês de 

janeiro de 2022. Por seguinte foi realizada uma leitura do boletim FOCUS emitida no dia 14 de 

fevereiro de 2022, onde apurou-se que projeção das principais casas é de que o IPCA encerre o 

exercício em torno de 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) com encerramento 

para o exercício de 2023 em 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento). Sobre o PIB 

os economistas afirmar que deve ficar estabelecido no índice de 0,30% (trinta centésimos por 

cento) e para encerramento do ano vindouro foi reduzido e expectativa para 1,50% (um inteiro e 

cinquenta centésimos por cento), quando comparado com a publicação anterior. Sobre a moeda 

americana o cenário indica dólar encerrando 2022 em R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito 

centavos) e para 2023 deverá reduzir, atingindo o valor de R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco 

centavos). O IGP-M em relação ao último boletim publicado sofreu novo ajuste e foi para 7,33% 

(sete inteiros e trinta e três centésimos por cento), com índice menos agressivo para previsão em 

2023 onde deverá reduzir para 4,03% (quatro inteiros e três centésimos por cento). Para a 

produção industrial os índices foram revistos pra baixo, onde em 2022 deverá encerrar em 6,09% 

(seis inteiros e nove centésimos por cento) e 2023 a previsão é que estejamos com estoques 

mais equilibrados evidenciando um novo ajuste para baixo, onde deverá encerrar na casa dos 

2,00% (dois inteiros por cento). Para os números da balança comercial o mercado manteve as 

previsões tanto para 2022 quanto para 2023, onde no exercício corrente será de 58,40 bilhões de 

dólares e para o próximo previsão é de 51 bilhões de dólares. Para os investimentos direto em 

dólares, 2022 o valor esperado é de 60 bilhões de dólares seguindo para 70 bilhões de dólares 

para o ano seguinte. Nas discussões entre os membros presentes do Comitê de Investimentos foi 



 
 

 
 

realizada uma breve leitura de cenário macro. Nos argumentos foram expostos a expressiva 

queda da bolsa americana, apesar dos dados de trabalhos terem se apresentado de forma 

positiva. Ainda sobre a questão Estados Unidos o Comitê ponderou que o governo já sinaliza, 

agora de forma mais severa os ajustes para cima no assunto taxa de juros e fim dos incentivos 

econômicos. O Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, argumentou que há 

especialistas arbitrando até 08 (oito) ajustes na taxa de juros, considerando que no mês de 

janeiro, os EUA perceberam uma inflação de 0,6% (seis centésimos por cento) com acumulado 

em 12 (doze) meses de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento. Na abordagem 

sobre cenário doméstico, o primeiro assunto das discussões foi o IPCA do mês de janeiro que 

teve alta de 0,54% (cinquenta e quatro centésimos por cento), uma variação de 10,04% dez 

inteiros e quatro centésimos por cento em 12 meses. Os membros do Comitê de Investimentos 

dissertaram que já existe um certo grau de conformidade no mercado quanto a previsão de alta 

para o trimestre. Foi relatado também sobre a elevação da Taxa Selic para 10,75% (dez inteiros e 

setenta e cinco por cento) o oitavo aumento consecutivo. Os analistas de mercado preveem um 

índice de 12,25% (doze inteiros e vinte e cinco por cento) ainda no primeiro semestre de 2022 

para a SELIC, com encerramento em 2023 no patamar de 8,00% (oito inteiros por cento). Outros 

eventos que também tiveram destaques entre os assuntos discutidos foram os 115 (cento e 

quinze) mil pontos da IBOVESPA e valorização do real frente ao dólar, obrigando a moeda chegar 

aos R$ 5,14 (cinco reais e quatorze centavos). Na continuidade dos assuntos, o senhor Márcio 

Francisco de Deus distribuiu aos presentes o relatório de investimentos elaborado juntamente 

com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, ocasião em que os membros 

apuraram um patrimônio aplicado no importe de R$ 159.812.201,10 (cento e cinquenta e nove 

milhões, oitocentos e doze mil, duzentos e um reais e dez centavos). Foi entregue também, a 

planilha com os saldos atualizados do dia 17 de fevereiro de 2022. Sobre a avaliação dos 

enquadramentos frente a resolução, os membros do Comitê apuraram conformidade e sobre a 

distribuição dos valores foi avaliado que o Banco do Brasil concentrou 45,85% (quarenta e cinco 

inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) o Banco Caixa Econômica Federal com 48,90% 

(quarenta e oito inteiros e noventa centésimos por cento) o Banco Bradesco com 3,65% (três 

inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), Banco Santander com 0,98% (noventa e oito 

centésimos por cento e Banco Itaú com 0,62 % (sessenta e dois centésimos por cento). Na 

continuidade dos assuntos o senhor Márcio Francisco de Deus, confirmou com os membros 

presentes à entrega em data anterior da minuta da Política de Investimentos para o exercício de 



 
 

 
 

2022. Reconsiderou ainda que, em 29 de novembro de 2021 foi realizada a publicação da 

Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, revogando a partir de 31 de dezembro de 

2021 a Resolução CMN nº 3.922/2010, e extensão do prazo até 31 de março de 2022 a data 

limite para aprovação e entrega da nova política, se fazia necessária a discussão final e 

aprovação naquela ocasião. Confirmado o recebimento da minuta através dos membros 

presentes em data anterior, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV colocou 

para discussão a Política de Investimento para o exercício de 2022 e não verificada subjeções 

quanto ao conteúdo foi aprovada a nova Política, considerou ainda que o conteúdo ainda deveria 

ser discutido e aprovado junto ao Conselho Fiscal e no Conselho Administrativo recebendo a 

mesma tratativa, de modo que qualquer interveniência seria comunicada ao Comitê para novos 

ajustes. Seguindo com os assuntos, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV 

informou sobre os ajustes de redução de estratégia em IMA GERAL Caixa Econômica Federal e 

que naquela ocasião era submetido para apreço junto aos membros do Comitê a redução de 

exposição na estratégia junto ao Banco Caixa Econômica Federal. Assim como já justificado na 

reunião onde foi definida a redução do Fundo no Banco do Brasil, o Comitê entendeu que a parte 

Pré Fixada do Fundo deverá entregar muita volatilidade no exercício de 2022 e a partir das 

elevações em da Taxa Selic a expectativa é que o CDI entregue uma remuneração bem acima do 

respectivo Fundo. O Comitê também analisou o gráfico de rentabilidade do Fundo CAIXA BRASIL 

IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI, onde foi apurado que a estratégia tem apresentado 

rentabilidade abaixo do CDI desde o início do período pandêmico e que a saída do Fundo 

naquele momento não consolidaria nenhum prejuízo, considerando que a posição estava positiva 

quanto ao índice de rentabilidade. Desse modo o Presidente do Comitê de Investimentos do 

OLÍMPIA PREV juntamente com os membros presentes definiu o resgate total do Fundo. Foi 

definido também a aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do total resgatado para 

aplicação no Fundo Vértice CAIXA BRASIL 2024 V TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, que 

tem na sua composição NTN-B com vencimento para 15/08/2021 e índice de rentabilidade 

ajustado que superam a meta atuarial por conta da prefixação da taxa no ato da compra das 

cotas. Avaliou-se também que o movimento está em linha com o disposto na resolução CMN 

4.963/2021 em seu Art. 7º Inciso I, Alínea b. Na avalição foram verificados as documentações 

pertinentes aos fundos, bem como a análise da Crédito & Mercado, lâminas, material de 

divulgação de regulamento. O movimento também foi obteve avalição favorável quando ao aporte 

inicial. Em relação ao sobejo do resgate, o Comitê definiu unanimemente aplicação no fundo 



 
 

 
 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, se utilizando do argumento quanto as 

expectativas de ganhos atrelados ao CDI, indicando novos ajustes para cima na taxa Selic até o 

final de exercício. Restou decidido também na reunião, a manutenção de aporte fragmentado até 

o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) junto ao fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI 

AÇÕES. Na oportunidade, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou sobre a importância de 

diversificação da estratégia na moeda americana, salientando que mesmo com a inevitável 

elevação da taxa de juros, a economia dos EUA ainda apresenta menos volatilidade em relação a 

renda variável quando comparada ao cenário doméstico. Na sequência dos trabalhos o 

Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV disponibilizou para referendo as 

principais APR´s do mês de janeiro de 2022, sendo: APR 10: resgate em BB FLUXO FIC RENDA 

FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com posterior 

aplicação através da APR 11: em BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES  no mesmo valor, 

APR 13: resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 

no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) juntamente com a APR 14: resgate em BB 

FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no valor de R$ 228.679,62 (duzentos e 

vinte e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) para pagamento, 

as APR´s 16, resgate em BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, 

com imediata aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PRECIDENCIÁRIO, seguido de resgate 

no mesmo fundos através da APR 19, consolidaram a aplicação junto ao fundo BB TÍTULOS 

PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), movimento que foi discutido e acordado através do Comitê e demais Conselhos, APR 20: 

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

145.100,67 (cento e quarenta e cinco mil, cem reais e sessenta e sete centavos), com a finalidade 

de pagamento de encargos de folha de pagamento e aplicação através da APR 23 em BB FLUXO 

FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, no importe de R$ 1.291.330,60 (um milhão, 

duzentos e noventa e um mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos), oriundo de repasse 

mensal realizado através da Prefeitura. Após a leitura, os movimentos foram avaliados e 

aprovados junto ao Comitê de Investimentos. 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 _________________________________ 
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