
 
 

 
 

 

ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 

DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS.       

 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e 

trinta minutos, 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, João Luiz Alves Ferreira, Mário Michelli, Roberto Arruda, 

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

Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. A 

reunião foi realizada através da plataforma digital Google Meet – Reuniões Online, sendo o link 

disponibilizado aos Conselheiros através do aplicativo WhatsApp, sendo que os conselheiros, 

Senhores Mário Michelli e Silas Rosa , por não possuírem recursos tecnológicos,  participaram 

de forma presencial na sede do OLIMPIA PREV. Com a palavra, o Senhor Cleber Luis Braga, 

informa que ainda está em vigor a Portaria do OLIMPIA PREV n.º 727/2020, que estabeleceu 

medidas temporárias de atendimento na sede do Olímpia Prev como forma de prevenção de 

aglomerações e contaminação pelo vírus Covid-19. Dando continuidade, o Senhor Cleber Luis 

Braga, que serão tratadas nesta reunião as movimentações e fechamento dos meses de maio, 

junho e julho, com a exposição de slides apresentando os dados relacionados aos meses citados. 

Prosseguindo, relata que devido ao aumento de casos decorrentes do novo coronavírus em 

nosso município,  foi publicado pela Prefeitura Municipal de Olímpia o Decreto n.º 7.819, de 

08/07/2020, o qual alterou a data das eleições da nova Diretoria e Conselhos do OLIMPIA PREV 

para o dia 04/12/2020, desta forma, será aberto novo período para as inscrições, de 03 à 18 de 

novembro de 2020, estando asseguradas as inscrições já realizadas anteriormente conforme 

dispunha no Decreto n.º 7.804, de 18/06/2020, ainda mencionou que paralelamente a este ato, 

prorrogou o mandato da atual Diretoria e Conselhos, através da publicação do Decreto n.º 7.818, 

de 08/07/2020. Continuando, o Senhor Cleber Luis Braga, relatou que nesse período foram 

realizadas pela Diretoria do OLIMPIA PREV videoconferências com os Bancos, os quais 

demostraram o cenário econômico diante desta pandemia e as expectativas para os próximos 



 
 

 
 

meses. Nesta mesma tratativa, o Senhor Cleber Luis Braga, informa que foram firmados novos 

contratos para consignados com os bancos Bradesco e Itaú, permitindo assim que os 

aposentados e pensionistas tenham mais opções na realização de empréstimos. Seguindo com 

as argumentações, o Diretor Presidente informou ainda que a Prefeitura Municipal de Olímpia, 

através do ofício 25/2020, da Secretaria Municipal de Finanças solicitou manifestação quanto a 

adesão do OLIMPIA PREV, no processo unificado de licitação para a venda da folha de 

pagamento dos aposentados e pensionista. Levado ao conhecimento dos membros presentes e 

após deliberação dos mesmos, restou aprovado o ato em questão. Dando sequência o Diretor 

Presidente informou sobre a conclusão no mês de julho do cálculo atuarial e após análise dos 

membros deste Conselho foi colocado em discussão e votação, restando aprovado pelos 

presentes. Informou ainda que o referido cálculo atuarial será encaminhado no presente mês à 

Secretaria de Previdência Social. Ato contínuo, o Diretor Presidente o Senhor Cleber Luis Braga, 

informou a todos que o Instituto realizou o credenciamento no sistema COMPREV, onde serão 

realizados as compensações financeiras entre o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e o 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia. Foram disponibilizados 

aos presentes através da plataforma digital de comunicação, os relatórios dos Fundos de 

Investimentos dos fechamentos dos meses de maio, junho e julho, bem como a planilha 

constando os saldos dos fundos de investimentos do dia 12 de agosto de 2020, ocasião em que 

os membros presentes apuraram a importância de R$ 151.265.045,39 (cento e cinquenta e um 

milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) 

aplicados.  Na sequência foi encaminhada para apreciação e aprovação as decisões de 

movimentos elaboradas através do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, o Senhor Cleber 

Luis Braga, considerou que as decisões já haviam recebido apreço e aprovação do no Comitê de 

Investimento e Conselho Fiscal. O primeiro movimento analisado, foi o resgate total do fundo BB 

TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO por conta de seu encerramento 

no valor aproximado de R$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete reais), para posterior 

aplicação em BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. 

O movimento apresentou posição favorável pela consultoria financeira Crédito e Mercado. Foram 

disponibilizados também para verificação o regulamento, lâmina e relatório de desempenho. 

Colocado para discussão, o movimento foi aprovado também pelo Conselho Administrativo. Ainda 

sobre as movimentações dos fundos, Comitê de Investimentos informou, sobre o encerramento 

do fundo CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. Segundo as 



 
 

 
 

considerações do Comitê, a previsão de resgate será de R$ 8.749.350,44 (oito milhões, 

setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Os 

membros do Conselho Administrativo, verificaram que o Comitê já havia elaborado a estratégia 

de reinvestimento da importância, com aprovação previa dada pelo Conselho Fiscal do seguinte 

modo: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª 

TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos 

e cinquenta mil reais) em CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTMERCADO LP, R$ 

2.999.350,44 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta reais e 

quarenta e quatro centavos) junto ao Fundo de investimento CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC 

MULTMERCADO LP. O Comitê encaminhou também para aprovação do Conselho Administrativo 

e Diretoria Executiva, a adesão aos novos produtos de investimentos junto aos Bancos Itaú e 

Bradesco. Nessa abordagem os Membros do Conselho, apuraram que Comitê estruturou os 

movimentos da seguinte forma: aplicação no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

junto ao Banco Itaú, de modo que R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) serão Aplicados em ITAÚ 

INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA e a mesma importância junto ao 

fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES. Na sequência foi 

informado sobre o repasse junto ao Banco Bradesco para aplicação no importe de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA e igual valor no 

fundo BRADESCO IDKA PRÉ RENDA FIXA. Sobre os movimentos, o Comitê de Investimentos 

disponibilizou aos presentes as Lâminas, Regulamentos, demonstrativo de desempenho e 

Questionários de Due Diligence. Realizadas as análises foi colocado para discussão e aprovação 

os movimentos dos respectivos fundos e adesão aos novos produtos de investimentos. 

Seguidamente, não foram identificadas manifestações contrarias, de modo que restaram 

aprovados o aporte aos fundos existente e adesão aos novos produtos de investimentos 

apresentados. 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 período, sendo: Aposentadoria por tempo de contribuição das 

Senhoras Maria Angélica Reis Vasconcellos dos Santos, Aparecida Rodrigues da Rocha e 

do Senhor Antônio Ferreira; Aposentadoria Especial do Senhor Tassio José Domingues de 

Carvalho e Silva e da Senhora Fabiana Cristina Fernandes; Concessão de Pensão por morte 

ao Senhor Valdevino Aparecido de Menezes; Extinção de pensões por morte das Senhoras 

Amelia de Bortolo, Lorice Aidar Vicente, Zanita Chuba Bertolino Magro e Maria Miranda 



 
 

 
 

Duarte; Extinção de aposentadoria do Senhor  Alcides Alves e da Senhora Maria Miranda 

Duarte. Dando continuidade, o Senhor Cleber Luis Braga colocou em discussão para aprovação 

a prestação de contas dos meses de maio, junho e julho de 2020. Na ausência de manifestações 

contrárias, os referidos meses, foram aprovados. 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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