
ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 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 17 DE DEZEMBRO DE 2019, ÀS 

DEZESSETE HORAS.       

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove, 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, Sandro de Campos Magalhães, Silas 

Rosa e Victor Artur Lopes Torres, realizou-se a quadragésima quarta Reunião 

Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA 

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

comunica a ausência dos conselheiros João Luiz Alves Ferreira e Roberto Arruda 

que por motivos particulares, não puderam comparecer a esta reunião. Ainda 

com a palavra, o Senhor Cleber Luis Braga, solicita a Diretora de Benefícios, 

Raquel Cristiane Navarini que proceda a leitura da Ata da quadragésima 

terceira reunião ordinária, realizada no dezenove de novembro de 2019.  Após a 

leitura, a Ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações a Ata é 

colocada em votação, sendo aprovada pelos presentes. Dando sequência, o 

Diretor Presidente, o Senhor Cleber Luis Braga, informa aos conselheiros sobre 

o pagamento do Abono natalino que será disponibilizado aos aposentados e 

pensionistas na data de 23/12/2020, valor este que será repassado pela 

Prefeitura Municipal, através da Lei n. º 4.495/2019. Ainda neste assunto 

comunica que também que nesta data será efetuado o pagamento do mês de 

dezembro. Dando sequência na pauta da reunião, o Senhor Cleber Luis Braga, 

coloca em discussão a Política de Investimentos, apresentada aos conselheiros 

na reunião anterior, destacando o valor constante na mesma para a Meta Atuarial 

que será de 5,89% (cinco inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) somado 

ao IPCA, e o aumento no valor dos investimentos que serão realizados em renda 

variável para 30% (trinta inteiros por cento). Após este momento de discussão, 

a Política de Investimentos para o exercício de 2020 é colocada em votação, não 



havendo nenhum questionamento, a Política de Investimentos é aprovada pelos 

presentes. O Senhor Márcio Francisco de Deus toma a palavra e informa que 

no fechamento do mês de novembro de 2019 o saldo líquido de aplicação foi de 

R$ 143.539.875,88 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e trinta e nove 

mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Na sequência 

disponibilizou aos presentes a planilha com saldos atualizados até a referida 

data, juntamente com os relatórios elaborados com a empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado.  Foi destacado pelo Senhor Márcio Francisco de 

Deus, o mau desempenho da carteira do mês tratado, considerando que os 

fundos vinculados aos IMA´s apresentaram rentabilidade negativa 

comprometendo o resultado do exercício. Sobre o comportamento dos fundos 

em relação a meta atuarial, o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou que 

o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, se 

mantem a frente com o percentual de 11,24% (onze inteiros e vinte e quatro 

décimos por cento), quando o esperado foi de 8,80% (oito inteiros e oitenta 

centésimos por cento). Em seguida, o Diretor Presidente o Senhor Cléber Luis 

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

que proceda a leitura das concessões de aposentadorias ocorridas durante o 

mês, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Senhora Solange 

Ribeiro da Costa; Extinção de aposentadoria em virtude do falecimento das 

Senhoras Leonicia Soares Gonçalves e Jandyra Marcelino Monteiro.  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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