
 
 

 
 

ATA DA DECIMA QUINTA 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 17 DE MAIO DE 2022, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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, Edna 

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

Silva Martinez, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Victor Artur Lopes Torres, 

realizou-se a décima quinta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração do biênio 2021-2022. Ao iniciar as exposições, o Diretor Presidente do OLIMPIA 

PREV, senhor Cleber Luis Braga, salientou a efetivação na contratação de empresa de serviços 

jurídicos especializados para a realização da sustentação oral nos processos de aposentadoria 

TC 00009575.989.21-7 do senhor João Batista Pessoa, e TC 11792.989.21-2, da senhora Dalva 

Aparecida de Castro Zanette, ambos julgados ilegais pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, e em fase de recurso disponibilizados para a defesa oral. Na realização da sustenção oral 

foi obtido êxito no processo do senhor Joao Batista Pessoa e para o processo da senhora Dalva 

Aparecida de Castro Zanette, o relator pediu que fosse retirado de pauta para novas análises e 

considerações. Prosseguindo, o Diretor Presidente, senhor Cleber Luis Braga, comunica aos 

conselheiros que foram protocolados junto ao CADPREV (Sistema de Informações dos Regimes 

Públicos de Previdência Social), as informações pessoais de todos os conselheiros e declarações 

assinadas pelos mesmos, em atendimento a legislação pertinente e como item de verificação 

comprobatória para emissão do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária. Ainda com a 

palavra, o senhor Cleber Luis Braga, informa que foi enviado à Câmara Municipal, e já se 

encontra em tramitação o Projeto de Lei que dispõe sobre a doação de materiais e equipamento 

já desgastados e sem utilidade, para serem utilizados ou inseridos em leilão de bens inservíveis 

que o município realiza. Dando sequência, o Diretor Presidente, comunica que foi protocolado 

ofício junto a Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Olímpia e Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Olímpia, encaminhando a minuta do convênio para autorizar o 

OLÍMPIA PREV, a disponibilizar cartão de benefício para os beneficiários e ainda contendo as 



 
 

 
 

regras que deverão ser observadas para sua formalização. Com a palavra o Diretor financeiro 

disponibilizou o relatório analítico de investimentos do mês de abril de 2022, ocasião em que os 

membros presentes do Conselho administrativo apuraram um patrimônio de R$ 163.918.937,18 

(cento e sessenta e três milhões, novecentos e dezoito mil, novecentos e trinta e sete reais e 

dezoito centavos) no encerramento do mês. Foi verificado também junto aos membros presentes 

os enquadramentos dos fundos, em referência resolução vigente bem como o alinhamento junto a 

Política de Investimentos, situação em que apuraram nenhum afronto quanto aos limites. Foi 

avaliado também a rentabilidade no período, de 0,01% (um decimo por cento) promovendo um 

acréscimo de patrimônio no valor de R$ 20.047,16 (vinte mil, quarenta e sete reais e dezesseis 

centavos). Aferindo o desempenho acumulado o esperado para o exercício está em 5,96% (cinco 

inteiros e noventa e seis centésimos por cento) e o OLIMPIA PREV apresentou um desempenho 

acumulado de 3,08% (três inteiros e oito centésimos por cento). Foi trazido também para 

discussão a decisão do Comitê de Investimentos já aprovada também através do Conselho 

Fiscal, sobre o resgate total do fundo BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA para 

alocação junto ao Fundo vinculado ao mesmo Banco, BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO DI. No posicionamento apresentado através do Comitê, foi contextualizado 

que dado o cenário inflacionário atual, o governo deverá propor novo ajuste para cima com 

relação a Taxa Selic, favorecendo os fundos atrelados ao DI. Foi considerado também a 

perspectiva de ganhos quanto a volatilidade, pois o fundo apresenta baixíssimo grau de risco. A 

decisão foi apoiada pela leitura da análise do fundo realizado através da empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado e comparativo de desempenho, salientando que o atual contexto 

favorece a performance do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI. Após a 

considerações o Conselho Administrativo decidiu também de modo favorável quanto ao aporte no 

respectivo fundo, zerando a posição no Fundo BB IRF-M1. Dando continuidade, o Senhor Cleber 

Luis Braga colocou em discussão a aprovação da prestação de contas do mês de abril de 2022, 

que na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. Na sequência, o 

Diretor Presidente, 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 abril, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da senhora 

Maria Cláudia Braz de Miranda e do Senhor João Carlos Amaro de Souza. 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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