
 
 

 
 

 

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA 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 22 DE 

JANEIRO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro 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: 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 quadragésima quinta 

Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV.  Dando 

início aos trabalhos o Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, solicita a Diretora de Benefícios, 

Raquel Cristiane Navarini que proceda a leitura da Ata da quadragésima quarta reunião ordinária, 

realizada no dezessete de dezembro de 2019.  Após a leitura, a Ata é colocada em discussão. Não 

havendo impugnações a Ata é colocada em votação, sendo aprovada pelos presentes. Em seguida, 

o Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, comunica aos presentes que foram publicadas Diário 

Oficial do Município em 06 de janeiro de 2020, as portarias que se referem as datas das reuniões 

dos Conselhos do OLIMPIA PREV, sendo a Portaria nº 714, de  03 de janeiro de 2020, reuniões do 

Comitê de Investimentos, Portaria nº 715, de 03 de janeiro de 2020, reuniões do Conselho Fiscal e 

Portaria nº 716, de 03 de janeiro de 2020, reuniões do Conselho Administrativo e Executivo, e ainda 

menciona  que caso ocorra alguma interferência poderá ocorrer modificações no cronograma 

estabelecido. Ato continuo, informa aos Conselheiros sobre a emissão do Certificado de 

Regularidade Previdenciária – CRP, em 25 de dezembro de 2019, com validade até o dia 22 de 

junho de 2020, salienta que este documento é fornecido pela Subsecretaria dos Regimes Próprios 

de Previdência Social – SRPPS, do Ministério da Previdência Social, e atesta o cumprimento dos 

critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime 

próprio de previdência social, e sua emissão confirma a utilização de normas de boa gestão, 

assegurando o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados. Em seguida, o 

Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, comunica aos Conselheiros que será realizado o 



 
 

 
 

recadastramento (prova de vida), dos aposentados e pensionistas vinculados a Prefeitura Municipal 

e os vinculados ao OLIMPIA PREV, com início previsto para 03/02/2020 e término da primeira 

chamada para 18/03/2020. Salienta o Diretor Presidente, que é de extrema importância, manter 

atualizado o cadastro dos aposentados e pensionistas possibilitando a descoberta de possíveis 

falecimentos não diagnosticados pelo Instituto. Prosseguindo, o Senhor Cleber Luis Braga, coloca 

para discussão e aprovação o Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras e 

Fundos de Investimentos, sendo o material apresentado ajustando conforme solicitações dos 

presentes e aprovado por todos os Conselheiros. Continuando, o Diretor Presidente coloca em 

apreciação a prestação de contas final referente ao exercício de 2019, não havendo nenhuma 

manifestação contraria, o Conselho aprova por unanimidade as contas do exercício de 2019. Na 

continuidade, o Senhor Márcio Francisco de Deus informou que no encerramento do exercício de 

2019, o patrimônio líquido de investimentos do OLIMPIA PREV foi de R$ 147.684.993,32 (cento e 

quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e trinta 

e dois centavos), distribuídos em 20 (vinte) fundos de investimentos. Sobre a rentabilidade do mês 

de dezembro, o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou que os investimentos vinculados a 

renda fixa acresceram ao patrimônio o valor de R$ 1.401.387,13 (um milhão, quatrocentos e um 

mil, trezentos e oitenta e sete reais e treze centavos) e no segmento de renda variável a 

remuneração vinculada aos rendimentos foi de R$ 417.181,53 (quatrocentos e dezessete mil, cento 

e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos). Com a palavra, o Diretor Presidente do OLIMPIA 

PREV informou que a meta atuarial estabelecida para o exercício foi de 10,59% (dez inteiros e 

cinquenta e nove centésimos por cento) e o resultado obtido através dos rendimentos foi de 12,63% 

(doze inteiros e sessenta e três centésimos por cento), esclarecendo que esse percentual superou 

o índice previamente estabelecido.  Voltando a palavra ao Senhor Cleber Luis Braga, salientou 

que o índice foi alcançado com efetiva participação de todos na elaboração e aprovação das 

propostas das aplicações durante o exercício. Em seguida, o Diretor Presidente o Senhor Cléber 

Luis Braga, informa que no mês de janeiro não houve concessões e extinções de aposentadorias. 

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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