
 
 

 
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, 

sob a Presidência do Senhor Cleber Luis Braga, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e 

presentes Diretor Financeiro Márcio Francisco de Deus, Diretora de Benefícios, Raquel 

Cristiane Navarini, e membros do Conselho de Administração: Antonio Cataneo Neto, 

Cristiana de Oliveira Neto Torres,  Mário Michelli, Roberto Arruda, e Silas Rosa, realizou-se 

a quadragésima nona Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do 

OLÍMPIA PREV.  Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, justifica a 

ausência dos Conselheiros Sandro de Campos Magalhães e João Luiz Alves Ferreira que por 

motivos particulares não puderam comparecer à reunião e ainda a ausência do Conselheiro 

Victor Artur Lopes Torres que testou positivo para Covid-19 e está cumprindo a quarentena. Ao 

iniciar as exposições da reunião, o Diretor Presidente Cleber Luis Braga, comunica que o 

pagamento da segunda parcela do 13º salário ocorreu na data de 27 de novembro próximo 

passado, sem maiores transtornos para o OLIMPIA PREV. Dando sequência, o Diretor 

Presidente, Cleber Luis Braga, informa aos presentes que foi publicada na data de 11 de 

dezembro do corrente ano, na edição n.° 856 do Diário Oficial do município a Política de 

Investimentos para o exercício de 2021 aprovada em reunião anterior. Em seguida, o Diretor 

Presidente demonstra os números das eleições para a escolha dos Conselheiros do OLIMPIA 

PREV realizada na data de 04 de dezembro do corrente ano, na qual foram votar 306 servidores, 

sendo deste 282 Ativos e 24 Inativos. Ato Contínuo, passou o resultado da apuração da eleição 

para o biênio de 2021-2022, sendo que para o Conselho Administrativo Ativos, os números de 

votos foram: 02 nulos; 134 Sandro de Campos Magalhães; 85 Márcia Elisa da Silva Martinez; 60 

Donaldson Nunes da Silva; 13 Sirlei Correia Silva; para o Conselho Fiscal Ativos:  154 Raquel 

Cristina Crepaldi Righetti; 92 Gustavo Sartori Louzada e 53 Paulo Freitas de Oliveira, e para o 

Conselho Administrativo Inativos: 144 Edna Marques da Silva; 93 Roberto Arruda; 48 Maria 

Angélica dos Reis Vasconcelos; 06 Mário Michelli. Continuando, o Diretor Presidente, Cleber 

Luis Braga, menciona que a Câmara Municipal já realizou a indicação dos membros para compor 

os Conselhos e que o OLIMPIA PREV está no aguardo das indicações do Prefeito Municipal. Em 



 
 

 
 

seguida o Diretor Presidente, menciona aos conselheiros a aprovação pela Câmara Municipal na 

data de 14 de novembro do corrente ano,  dos Projetos de Lei enviados pelo Poder Executivo, os 

quais tratavam de adequações exigidas pela Emenda Constitucional 103/2019 e impactam 

diretamente no OLIMPIA PREV. Na continuidade dos trabalhos, o Senhor Márcio Francisco de 

Deus, disponibiliza aos membros presentes, o relatório de investimentos do mês de novembro de 

2020, elaborado juntamente com a empresa de Consultoria Crédito & Mercado. Na ocasião, 

também foi disponibilizado a planilha com os saldos das aplicações financeiras atualizadas. Os 

membros do Conselho aferiram a distribuição dos recursos junto as instituições financeiras, 

verificando que no fechamento do mês de novembro, o capital líquido investido foi de R$ 

152.353.848,64 (Cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e 

quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Na Continuidade, também apuraram que a 

rentabilidade foi de 1,84% (um inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento), com um 

acréscimo de patrimônio de R$ 2.759.446,56 (dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Seguindo com as tratativas, os 

Conselheiros, aferiram o enquadramento quanto aos dispositivos da resolução 3.922/2010 e 

política de investimento na renda fixa. Na avaliação da renda variável, conforme esclarecimento 

repassados através do Comitê, a alocação dos fundos vinculados ao Artigo 8º, Inciso III estavam 

bem próximas dos limites e que no mês, por conta do desempenho positivo de recuperação dos 

fundos atrelados a este, houve o desenquadramento. Na ocasião, foi demandado para a reunião 

conforme encaminhamento do Comitê e já aprovado através do Conselho Fiscal, a decisão de 

reduzir a exposição no fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP, no importe 

de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para aporte junto ao fundo CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. Na sequência, também foi colocado para discussão a redução 

de exposição junto ao Fundo de Investimento BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO, com movimento de alocação no fundo BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA 

FIXA, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Os movimentos foram 

colados para discussão e por seguinte, não observando posições contrarias a decisão, as 

movimentações nos respectivos fundos foram aprovadas. Dando continuidade, o Senhor Cleber 

Luis Braga colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de novembro, 

de 2020. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado.  Em seguida, o 

Diretor Presidente, Senhor Cléber Luis Braga solicita a Senhora Raquel Cristiane Navarini, 

Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias ocorridas 



 
 

 
 

durante o período, sendo: Aposentadoria por tempo de contribuição da Senhora Janita Maria 

Savegnago; Extinção de Pensão por Morte da Senhora Palmira Abbra Balbo; Extinção de 

Aposentadoria por Idade da Senhora Emilia Arroios Constancio. 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, foi aprovada e assinada por todos os presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Antonio Cataneo Neto 

Cleber Luis Braga 

_________________________________ 

_________________________________ 

Cristiana de Oliveira Neto Torres  _________________________________ 

João Luiz Alves Ferreira _________________________________ 

Mário Michelli  

Marcio Francisco de Deus 

_________________________________ 

_________________________________ 

Raquel Cristiane Navarini _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres                                 _________________________________ 

 


