
 
 

 
 

ATA DA DECIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2021-2022 

REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete 

horas, sob a Presidência do Senhor Cléber Luís 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, 

Gustavo Sartori Louzada, João Victor Buzzo Narcizo, Márcia Elisa da Silva Martinez, 

Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Victor Artur Lopes, realizou-se a décima 

quarta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2021-

2022. Ao iniciar as exposições o Diretor Presidente do OLIMPIA PREV, Cleber Luis Braga, 

comunica aos presentes que a conselheira Edna Marques da Silva não pode comparecer à 

reunião por motivos particulares. Dando sequência a reunião, o senhor Cleber Luis Braga, 

informa aos conselheiros que após a publicação do Decreto n.º 8.379, de 23 de março de 

2022, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do 

sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Municipal, serão emitido ofícios a 

Associação dos Funcionários Públicos Municipais e Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais, a fim de enviar minuta de convênio para futuros  descontos em folha de pagamento 

relativos a cartões de benefícios. Prosseguindo, o Diretor Presidente senhor Cleber Luis 

Braga, relata que o OLIMPIA PREV concluiu dentro do prazo estipulado, o preenchimento do 

questionário IEGPREV 2022 dados do exercício de 2021, de obrigatoriedade do Sistema de 

Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ato contínuo, o Diretor 

Presidente, informa aos presentes que o Instituto por ter entregue todas as obrigações 

solicitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2021, 

recebeu o certificado de Prestação de Contas do referido exercício, documento de extrema 

importância, pois além de demonstrar o comprometimento na entrega das obrigações, afasta 

possíveis bloqueios para o CNPJ do ente municipal nos repasses de convênios e outros. Na 

esteira, o Diretor Presidente senhor Cleber Luis Braga, menciona a entrega realizada pelo 

OLIMPIA PREV ao Poder Executivo, da Proposta à LDO/Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2023, conclui que tal proposta segue as normas e legislações federais vigentes. 



 
 

 
 

Na sequência, o senhor Cleber Luis Braga, esclarece aos Conselheiros que o Instituto de 

Previdência dos Servidores Municipais de Olímpia possui materiais e equipamento já 

desgastados e sem utilidade, restando assim serem doados a Prefeitura Municipal através de 

Lei de doação, para que possam ser utilizados ou colocados em leilão de bens inservíveis. 

Com a palavra, o senhor Márcio Francisco de Deus, disponibilizou aos presentes a planilha 

de investimentos com data de atualizada do dia 19 de abril de 2022, onde constaram um 

patrimônio total investido no importe de R$ 163.959.676,68 (cento e sessenta e três milhões, 

novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e oito 

centavos). Na sequência, o Diretor Financeiro do OLÍMPIA PREV entregou aos membros o 

relatório analítico de investimentos dos fundos referente ao mês de março e primeiro trimestre 

do exercício de 2022, na ocasião os participantes da reunião apuraram um capital aplicado no 

valor de R$ 163.896.942,51 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, 

novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Verificando a rentabilidade 

dos fundos os Conselheiros verificaram rentabilidade positiva, considerando que o mês de 

março apresentou o melhor índice para o ano, pontuando em 1,97% (um inteiro e noventa e 

sete centésimos por cento), com acréscimo patrimonial no valor R$ 3.168.286,98 (três milhões, 

cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). Os 

membros também, apuraram que a rentabilidade acumulada foi de 3,07% (três inteiros e sete 

centésimos por cento) frente uma meta esperada de 4,46% (quatro inteiros e quarenta e seis 

centésimos por cento). Dando continuidade, o Senhor Cleber Luis Braga colocou em 

discussão a aprovação da prestação de contas do mês de março de 2022, que na ausência de 

manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. Prosseguindo, o Senhor Cleber Luis 

Braga, solicita a senhora Raquel Cristiane Navarini, Diretora de Benefícios, que proceda a 

leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante o mês de março, 

sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da senhora Joelma Maldo de Paula e do 

Senhor João Luiz dos Anjos; Aposentadoria Especial da senhora Joseani Netto Bizio Bom; 

Concessão de Pensão por Morte à senhora Ângela Maria Sarri Naval e Extinção de 

Aposentadoria da senhora Aparecida Jurkovich. 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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Cleber Luis Braga ____________________________________ 

Edna Marques da Silva ____________________________________ 

Gustavo Sartori Louzada ____________________________________ 

João Victor Buzzo Narcizo ____________________________________ 

Márcia Elisa da Silva Martinez ____________________________________ 
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