
 
 

 
 

ATA DA DECIMA SÉTIMA 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 JULHO DE 2022, ÀS DEZESSETE HORAS. 

Aos dezenove dias do mês de julho 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 Sétima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração do biênio 2021-2022. Ao iniciar suas exposições, o Diretor Presidente, senhor 

Cleber Luis Braga, informou aos presentes que foi encaminhado ao Tribunal de Contas do 

Estado a documentação referente a requisição de documentos n.º 284/2022, que trata das contas 

anuais do Instituto no exercício de 2021, autos TC-003035.989.21. Prosseguindo, o Diretor 

Presidente, senhor Cleber Luis Braga, comunicou aos conselheiros que será iniciado na primeira 

semana de agosto o recadastramento anual, na modalidade presencial, dos aposentados e 

pensionistas do OLIMPIA PREV, ainda mencionou que será amplamente divulgado nos meios 

oficiais além de serem enviadas notificações via Correios. Na sequência, o Diretor Presidente, 

informou que foram retirados pela Prefeitura Municipal, os bens inservíveis doados a mesma 

mediante a aprovação da Lei Municipal n.º 4.776, de 15 de junho de 2022. Na esteira, o Diretor 

Presidente, senhor Cleber Luis Braga, destacou o pagamento da primeira parcela do 13º salário 

dos aposentados e pensionistas, no valor correspondente a 50% (cinquenta inteiros por cento) 

dos proventos salariais. Ainda com a palavra, o Diretor Presidente, menciona aos conselheiros 

que o OLIMPIA PREV realizou o depósito do valor correspondente do Mapa de Precatórios para o 

exercício de 2022, emitido pelo DEPRE – Diretoria de Execuções de Precatórios do Estado de 

São Paulo, o qual corresponde a valores a serem pagos devido a demandas judiciais. Passando 

a palavra ao Diretor Financeiro, senhor Márcio Francisco de Deus, o mesmo disponibilizou aos 

presentes a planilha com os saldos atualizados dos fundos de investimentos, bem como o 

relatório analítico de investimentos do mês de junho, 2º trimestre e 1º semestre, por onde os 

membros presentes verificaram um patrimônio aplicado de R$ 163.976.516,17 (cento e sessenta 

e três milhões, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e dezessete 



 
 

 
 

centavos) no encerramento do mês de junho. Na sequência, o Conselho Administrativo avaliou os 

enquadramentos dos Fundos, confirmando a aderência quanto à política de investimentos e 

Resolução CMN 4.963. Na leitura sobre o desempenho, os presentes na reunião verificaram 

rentabilidade negativa de -0,47% (quarenta e sete centésimos por cento negativo), com uma 

desvalorização no patrimônio no valor de R$ 783.319,39 (setecentos e oitenta e três mil, 

trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). No acumulado, a meta esperada foi de 

8,07% (oito inteiros e sete décimos por cento) e a carteira apresentou um desempenho de 3,74% 

(três inteiros e setenta e quatro centésimos por cento). Seguindo, o Diretor Financeiro do 

OLÍMPIA PREV trouxe para discussão, a decisão do Comitê de Investimentos, já aprovada junto 

ao Conselho Fiscal, em realizar um novo aporte em fundos vértices. Argumentou que a estratégia 

nesse tipo de investimentos, permite travar o valor aplicado numa determinada taxa de 

rentabilidade e que na ocasião, por conta das incertezas fiscais do país e a previsão de 

manutenção da taxa de juros ainda em patamares elevados, faz com que esse tipo de fundo 

oferte taxas acima da meta atuarial. Após a exposição quanto ao comportamento dos fundos, 

bem como análise do histórico de rentabilidade, o Conselho Administrativo decidiu 

favoravelmente pela manutenção de aporte no fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 44.345.590/0001-60 no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais).  Na sequência, o Senhor Cleber Luis Braga colocou em discussão a aprovação da 

prestação de contas do mês de junho de 2022, que na ausência de manifestações contrárias, a 

referida prestação de contas do mês de junho de 2022 foi aprovada. Prosseguindo, 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 junho, sendo: Aposentadoria Especial do senhor Antônio Alfredo Cintra 

Junior; Aposentadoria por Idade do senhor Pedro Serri Neto e da senhora Maria Helena 

Marotti; Aposentadoria por Tempo de Contribuição da senhora Cleide Maria Gonçalves da Silva 

e do senhor Carlos Alberto Toscano. 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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