
 
 

 
 

ATA DA DECIMA OITAVA 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 23 DE AGOSTO DE 2022, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 Oitava Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração do biênio 2021-2022. Iniciando os trabalhos, o Diretor Presidente, senhor Cleber 

Luis Braga, retratou aos conselheiros que está em andamento o recadastramento dos servidores 

aposentados e pensionistas com previsão de término da primeira chamada para o dia 29 de 

agosto do exercício corrente, e após a finalização dessa etapa será realizada novas tratativas 

para a conclusão de todo o recadastramento. Prosseguindo, o Diretor Presidente, explanou sobre 

sua participação juntamente com o Diretor Financeiro no 15º Congresso Previdenciário 

APEPREM, representando o OLIMPIA PREV e adquirindo novos conhecimentos enfatizando a 

Emenda 103/2019, e troca de ideias com os demais Institutos e órgãos participantes. Ainda com a 

palavra, o Diretor Presidente, senhor Cleber Luis Braga, argumentou aos conselheiros sobre a 

possível recondução dos membros dos Conselhos e Diretoria do OLIMPIA PREV, para mais um 

biênio, conforme disposto na Lei Complementar n.º 80/2010, e que todos se manifestaram 

favoravelmente a recondução. Dessa definição, o Diretor Presidente irá levar ao conhecimento do 

Chefe do Executivo que decidirá sobre a recondução ou não por mais 2 (dois) anos da atual 

Diretoria Executiva e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do OLÍMPIA PREV. 

Com a palavra, o senhor Márcio Francisco de Deus disponibilizou a planilha com os saldos 

atualizados dos fundos de investimentos, referente ao dia 23 de agosto de 2022, na qual os 

presentes apuraram um patrimônio aplicado de R$ 167.328.763,07 (cento e sessenta e sete 

milhões, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e sete centavos). Na 

sequência distribuiu aos membros presentes do Conselho Administrativo, uma cópia do relatório 

analítico de investimentos, elaborado juntamente com a Empresa de Engenharia Financeira 



 
 

 
 

Crédito & Mercado, referente ao mês de julho de 2022. Foi realizado uma avaliação prévia dos 

fundos, na qual apontou que no encerramento do mês tratado, o capital investido foi de R$ 

164.805.202,31 (cento e sessenta e quatro milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e dois reais 

e trinta e um centavos). Ainda em referência ao material disponibilizado, o Diretor Financeiro do 

OLÍMPIA PREV, analisou juntamente com os membros presentes, os enquadramentos dos 

fundos de investimentos, ocasião em que foram confirmados a obediência quanto aos dispositivos 

da Resolução CMN 4963/21, bem como a Política de Investimentos para o exercício. Na 

sequência, foi pautada a rentabilidade dos fundos, nesse contexto apurou-se entre os presentes, 

uma rentabilidade de 0,61% (sessenta e um décimos por cento), com uma elevação patrimonial 

no importe de R$ 1.002.806,29 (um milhão, dois mil, oitocentos e seis reais e vinte e nove 

centavos), com isso o Instituto realizou um retorno acumulado de 4,38% (quatro inteiros e trinta e 

oito décimos por cento), com uma meta a ser alcançada de 7,78% (sete inteiros e setenta e oito 

décimos por cento). Retomando a palavra, o Senhor Cleber Luis Braga colocou em discussão a 

aprovação da prestação de contas do mês de julho de 2022, que na ausência de manifestações 

contrárias, a referida prestação de contas do mês de julho de 2022 foi aprovada. Em seguida, 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 julho, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da senhora 

Maria de Lourdes Faioto Jorge e do senhor Geraldo Ribeiro. 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Antonio Cataneo Neto ____________________________________ 

Cleber Luis Braga ____________________________________ 

Edna Marques da Silva ____________________________________ 

Gustavo Sartori Louzada ____________________________________ 

João Victor Buzzo Narcizo ____________________________________ 

Márcia Elisa da Silva Martinez ____________________________________ 

Márcio Francisco de Deus ____________________________________ 



 
 

 
 

Raquel Cristiane Navarini ____________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães ____________________________________ 

Silas Rosa ____________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres ____________________________________ 

 

 


