
 
 

 
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA 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 25 DE 

NOVEMBRO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e cinco  dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 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: 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 quadragésima oitava 

Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA 

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

do Conselheiro Antonio Cataneo Neto que por motivos particulares não pode comparecer à 

reunião.  Dando sequência, apresenta o valor de entrada na receita do OLIMPIA PREV 

proveniente da venda da folha no valor de R$ 1.196.624,80 (um milhão, cento e noventa e seis 

mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), e aproveita para frisar que todos os 

aposentados e pensionistas já estão sendo comunicados pelo Banco vencedor-Bradesco, para 

que realizem a abertura das contas para posterior recebimento dos benefícios. Em seguida, o 

Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, informa que foram encerradas as inscrições para a 

eleição dos Conselhos do OLIMPIA PREV, a qual será realizada no dia 04/12/2020, no período 

das 8h às 17h, na Casa da Cultura Municipal, e destacou os números de inscritos para concorrer 

em cada Conselho, sendo: Conselho de Administração Ativos, 04 inscrições; Conselho Fiscal 

Ativos, 03 inscrições; Conselho Administrativo Inativos, 04 inscrições. Relata ainda que, os 

servidores Ativos e Inativos poderão votar em um candidato para cada Conselho, explicando 

também sobre abertura do prazo para a realização da campanha desses candidatos. 

Continuando, o Diretor Presidente, comunica que será realizado na data de 27/12/2020 o 

pagamento aos aposentados e pensionistas referente ao mês de novembro e a segunda parcela 

do 13º salário. Ato contínuo, o Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, coloca em discussão a 

Política de Investimentos para o exercício de 2021, ressaltando que tal documento foi enviado 

antecipadamente a data da reunião por e-mail a todos os Conselheiros. Com a palavra o Senhor 

Márcio Francisco de Deus iniciou a apresentação de cada item elencado na Política de 



 
 

 
 

Investimentos de 2021. No item 1 (um), o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA 

PREV, esclareceu que a elaboração da Política de Investimento atende a disposição da 

resolução, informando que é item obrigatório junto a Secretaria da Previdência. No item 2 (dois), 

mencionou que a Política de Investimento estabelece as normativas e estratégias de 

investimentos para o próximo exercício. Seguindo para o item 3 (três), esclareceu que os 

membros do Comitê de Investimentos delimitaram o perfil de investidor, estabelecendo os 

critérios para alocação junto aos produtos de investimentos. Nas tratativas do item 4 (quatro) 

apresentou as principais ocorrências no cenário macro e ambiente doméstico, dentre eles, 

pandemia, política, setor fiscal e as previsões ajustadas do relatório Focus do dia 13 de novembro 

de 2020. No item 5 (cinco), informou os limites de alocações, verificando os artigos, incisos e 

alíneas. No item 6 (seis) demonstrou a partir de nota técnica elaborada juntamente com a o 

atuário, a meta de rentabilidade para o exercício de 2021. Nesse contexto, o percentual fixado foi 

de 5,47% (cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento). No item 07 (sete), explicou que 

foram revisadas as estruturas de gestão dos recursos, salientando a importância da composição 

atuante do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo para a 

consolidação dos processos decisórios das aplicações. Seguindo com as rotinas, no item 08 

(oito), o Senhor Márcio Francisco de Deus, abordou sobre a exposição e controle de risco. Nas 

tratativas do item 09 (nove), o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, 

normatizou a transparência da Política, definindo que após a aprovação junto ao Conselho 

Administrativo, será realizada a publicação do documento junto a Diário Oficial do Município. Para 

o item 10 (dez), foram revistas as formalidades necessárias quanto ao processo de 

credenciamento de Instituições e produtos. Conforme orientação do item 11 (onze), o Senhor 

Márcio Francisco de Deus, aclarou sobre o processo de precificação dos ativos. Na abordagem 

do item 13 (treze) os membros participantes do Conselho de Administração verificaram as 

medidas e ações de contingência para minimização a exposição a riscos. No item 14 (quatorze), 

que versa sobre os controles internos e externos, o Senhor Márcio Francisco de Deus, 

considerou a prática regular de fiscalização dos Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como os 

agentes externos de fiscalização, que mensalmente são informados sobre as decisões e 

movimentos dos Fundos. Sobre o item 15 (quinze), o Diretor Presidente Cleber Luis Braga, 

tratou as disposições gerais, por seguinte colocou para as discussões e aprovação dos itens 

apresentados da Política de Investimentos para o exercício de 2021 e considerando que não 

foram apuradas manifestações contrárias, o Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, juntamente 



 
 

 
 

com os demais membros presentes, aprovou a Política de Investimentos para o Exercício de 

2021. Na continuidade dos trabalhos, foi disponibilizado o relatório de investimentos elaborado 

juntamente com a empresa de Consultoria Crédito & Mercado referente ao mês de outubro de 

2020. Na ocasião, os membros apuraram um patrimônio investido no valor de R$ 149.985.725,46 

(cento e quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco 

reais e quarenta e seis centavos), com o capital distribuídos junto ao Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander. Também foi colocado à disposição dos 

presentes a planilha com os saldos atualizados dos fundos de investimento com a data do dia 25 

de novembro de 2020.   Em seguida, o Diretor Presidente, 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 da Senhora Lucia Helena Moreira; Extinção de Pensão por Morte das Senhoras 

Zulmira Feliciano, Adelia Caetana Braga e Benedita Dias Louzada e do Senhor Antonio dos 

Reis; Extinção de Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Senhor Salvador Correia da 

Silva. Em seguida, O conselheiro Mário Michelli pediu a palavra ao Diretor Presidente, para que 

pudesse externar profundos agradecimentos aos Diretores do OLIMPIA PREV e demais 

conselheiros por este período que esteve como membro do Conselho Administrativo Inativos, 

pedindo que se constasse em Ata esta gratulação, pois também como beneficiário pôde ver as 

melhorias e evoluções constantes que o OLIMPIA PREV proporciona hoje, tanto na parte 

estrutural como o suporte aos servidores beneficiários do Instituto. Dando continuidade, o Senhor 

Cleber Luis Braga colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de 

outubro, de 2020. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Antonio Cataneo Neto 

Cleber Luis Braga 

_________________________________ 

_________________________________ 

Cristiana de Oliveira Neto Torres  _________________________________ 

João Luiz Alves Ferreira _________________________________ 



 
 

 
 

Mário Michelli  

Marcio Francisco de Deus 

_________________________________ 

_________________________________ 

Raquel Cristiane Navarini _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres                                 _________________________________ 

 

 


