
 
 

 
 

ATA DA DECIMA TERCEIRA 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 22 DE MARÇO DE 2022, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 Eliza da 

Silva Martinez, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Victor Artur Lopes, realizou-se a 

décima terceira Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 

2021-2022. Ao iniciar as exposições o Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, Cleber Luis Braga, 

comunicou aos presentes que foi publicada na data de 17 de março de 2022 no Diário Oficial do 

município a Política de Investimentos para o exercício de 2022. Dando continuidade, o senhor 

Cleber Luis Braga, informa aos conselheiros sobre a contratação da estudante de Direito, Júlia 

Martinussi Pinto, para o estágio remunerado no OLIMPIA PREV, no valor de um salário mínimo 

vigente no País, justificando que a contratação foi necessária devido ao aumento no volume de 

trabalho, sobretudo nas questões previdenciárias, devendo realizar o auxílio no envio de 

documentos, suporte no atendimento e digitalização de arquivos. Ato contínuo, o Diretor 

Presidente, menciona a contratação através de processo licitatório da empresa Magma 

Assessoria Ltda – ME, 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) cujo o objeto da 

contratação foi a prestação de serviços técnicos na Área Atuarial destinados ao OLÍMPIA PREV e 

a contratação de empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado Engenharia Financeira 

Eireli, no valor total de R$ 12.432,00 (doze mil, quatrocentos e trinta e dois reais) que tem como 

objeto de contratação serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, 

voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à 

época da execução das atividades. Na continuidade dos assuntos, o Senhor Márcio Francisco 

de Deus disponibilizou o relatório analítico de investimentos do mês de fevereiro, onde os 

Conselheiros apuraram um capital aplicado no valor de R$ 160.807.546,01 (cento e sessenta 

milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo) aplicados. Os 

Conselheiros presentes também aferiram a planilha dos saldos atualizados do dia 22 de março de 



 
 

 
 

2022. Na sequência foi verificado também os limites de aplicação em cada segmento. Sobre a 

avaliação da rentabilidade da carteira em relação a meta atuarial, verificou-se que a meta 

esperada para o mês foi de 2,35% (dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) enquanto o 

OLIMPIA PREV apresentou um desempenho de 1,08% (um inteiro e oito centésimos por cento) 

no acumulado. No mês foi apurado uma rentabilidade de 0,66% (sessenta e seis centésimos por 

cento) com uma valorização patrimonial de R$ 1.049.158,73 (um milhão, quarenta e nove mil, 

cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos). Sobre as decisões de alocações, o 

Diretor Financeiro do OLÍMPIA PREV, informou sobre a manutenção de aporte junto ao fundo BB 

AÇÕES BOLSA AMERICANA, no limite máximo de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Dando continuidade, o Senhor Cleber Luis Braga colocou em discussão a aprovação da 

prestação de contas do mês de fevereiro de 2022. Na ausência de manifestações contrárias, o 

referido mês foi aprovado. Prosseguindo, o 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 fevereiro, sendo: Aposentadoria por Idade 

ao senhor Francisco de Oliveira; Aposentadoria Especial a senhora Silmara Alice Alves 

Boizan e Pensão por Morte as senhoras Durvalina Alves Teixeira de Paula e Rosa Martins da 

Silva. 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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Silas Rosa ____________________________________ 
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