
ATA DO COMITË DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE OLINDA. 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:00 hs, foi realizada a quarta 

reunião do Comitê de investimentos do ano de 2022 de forma presencial. 

No primeiro momento Rodolpho da Lema, que participou de maneira remota, fo1 sugerido aos novos membros 

do Comitê de Investimentos para onde os aportes deveriam ser feitos, neste sentido a Lema sugeriu a 

aplicação no Fundo IRF-M1 de CNPJ n° 08.703.063/0001-16 fundo conservador, que investe em titulos 

públicos pré-fixados, com vencimento inferior a um ano e que os dados de risco e retorno estão expostos na 

lâmina do fundo, a qual foi apresentado aos membros do Comitê de Investimentos para arquivamento, 

enquanto os novos membros que acabaram de tomar posse analisem melhor as possibilidade de investimentos 

e a Lema faça um novo estudo da carteira para adequação de estratégia do mercado. 

Diante o Cenário atual, sugerimos expor ao Conselho Municipal que atualmente estamos com 1,89% exposto 

em renda variável e não 6% confornme estratégia alvo da Politica de Investimentos devido ao cenário 

internacional de incertezas quanto a taxas de juros internacionais e inflação, bem como o cenårio interno com 

a eleição que se aproxima e aumento das taxas de juros. 
A bolsa brasileira segue descontada em todos as métricas utilizadas, todavia, ainda possuíimos perspectiva 

negativa para a economia mundial e brasileira, uma vez quc a inflação continua pressionada e o tema da 

aceleração econômica deve ganhar mais destaque nos próximos meses. 
miormamos também que foi acordado entre os membros que enviaremos uma nota explicativa ao Consclho 

Municipal referente aos percentuais em renda variável, que está com percentuais abaixo da estratégia algo de 

6%, justificando a renda variável nacional amargou no mês passado forte 
dos 100 mil pontos. O desempenho negativo é explicado pela forte queda das commodities, devido ao cenário 

de expectativa de menor crescimento global, e pelos desafios enfrentados pelas companhias voltadas para o 

setor doméstico, que ainda estão com as margens pressionadas pela inflação de custos. 
A bolsa brasileira segue descontada, todavia, ainda possuímos perspectiva negativa para a economia mundial 

e brasileira, uma vez que a inflação continua pressionada e o tema da desaceleração econômica deve ganhar 

mais destaque nos próximos meses. 

Sem mais pontos para discussâão, deu-se por encerrada a reunião. 

erda, e o bovespa encerrou abaixo 

Olinda, 21 de julho de 2022. 

Eladio Deodato de Barros Junior 

Camila Pereira de Souza Freitas 

Roberto Ferreira da Rocha 

Gustavo Tenório Gonçalves Holanda 

Claudia Maria Silva Tabosa 

Marcos Antönio Melo de Albuquerque Junior 



NOTA EXPLICATIVA 

) CONTEXTO OPERACIONAL 

O Instituto de Previdència Social dos Servidores Públicos do Municipio de Olinda 

(Olinprev), com sede na cidade de Olinda-PE, cadastrada sob o CNPJ n° 
46.793.392/0001-94 

tendo como objeto social gerir o sistema previdenciário dos servidores públicos de Olinda e 

garantir o equilibrio financeiro e atuarial bem como gerir os recursos 
financeiros. 

2) APRESENTAÇÃOo 

Tivemos uma reunião do Comitê de Investimentos em 21 de julho de 2022 e dentre os 

assuntos abordados foi sobre o percentual em renda variável do Instituto que contorme a 

Politica de Investimentos temos a estratégia-alvo (6%) e estamos abaixo do prevIsto com 

1,89% 

3) JUSTIFICATIVA 

Diante o Cenário atual, sugerimos expor ao Conselho Municipal que atualmente estamos com 

1,89% exposto em renda variável e não 6% conforme estratégia alvo da Politica de 

Investimentos devido ao cenário internacional de incertezas quanto a taxas de juros 

internacionais e inflação, bem como o cenário interno com a eleição que se aproxima e 

aumento das taxas de juros. 
A bolsa brasileira segue descontada em todos as métricas utilizadas, todavia, ainda possuímos 

perspectiva negativa para a economia mundial e brasileira, uma vez que a inflação continua 

pressionada e o tema da desaceleração econômica deve ganhar mais destaque nos próximos 

meses. 

o desempenho negativo é explicado pela forte queda das commodities, devido ao cenário de 
expectativa de menor crescimento global, e pelos desafios enfrentados pelas companhias 
voltadas para o setor doméstico, que ainda estão com as margens pressionadas pela inflação 
de custos. 
Ainda possuimos perspectiva negativa para a economia mundial e brasileira, uma vez que a 

inflação continua pressionada e o tema da desaceleração econômica deve ganhar mais 
destaque nos próximos meses. 

4) PATRIMÖNIO LIQUIDO 
O Patrimônio Líquido do Olinprev é de RS R$132.380.653,57 (cento e trinta e dois milhões trezentos e oitenta mil seiscentos e cinquenta e trëès reais e cinquentae sete centavos). 

Olinda 22 de julho de 2022 

man Gustavo Tenorio Gonçalves Holáhc 
Gestor de Investimentos Mat. 64596 

Gerencia de Imvestimentos/RPPS/Sefasr 


