
 
 

 
 

 

 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA 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 20 DE 

FEVEREIRO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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,  Mário Michelli, Roberto 

Arruda, Sandro de Campos Magalhães e Silas Rosa, realizou-se a quadragésima sexta 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 dos Conselheiros 

Cristiana de Oliveira Neto Torres, João Luiz Alves Ferreira e Victor Artur Lopes Torres que 

por motivos particulares não puderam comparecer a esta reunião. Seguidamente, solicita a Diretora 

de Benefícios, Raquel Cristiane Navarini que proceda a leitura da Ata da quadragésima quinta 

reunião ordinária, realizada no dia vinte e dois de janeiro de 2020.  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, informa que está em andamento 

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

Municipal e os vinculados ao OLIMPIA PREV, sendo que até a presente data dos convocados, 

compareceram 324 (trezentos e vinte e quatro) beneficiários. Dando sequência a reunião, o Diretor 

Presidente, Cleber Luis Braga, informou sua participação juntamente com a Diretora de Benefícios,  

Senhora Raquel Cristiane Navarini,  e o servidor efetivo do OLIMPIA PREV, João Henrique 

Boitar Tavares, em Palestra/Treinamento sobre as novas regras da  Nova Previdência que entrou 

em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional n.º 103, no Diário Oficial da União, em 

13 de novembro de 2019, sua aplicabilidade e sanções, bem como as tratativas a serem realizadas 

diante da Publicação da Portaria n.º 1.348 de 03 de dezembro de 2019, que dispôs sobre os 

parâmetros e prazos para atendimento das disposições do artigo 9º, da Emenda Constitucional n.º 

103, de 12 de novembro de 2019, para Estados, Distrito Federal e Municípios comprovarem a 

adequação de seus Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. Com a palavra, o Diretor 



 
 

 
 

Financeiro, Senhor Márcio Francisco de Deus, disponibilizou aos membros o relatório dos Fundos 

de Investimentos referente ao mês de janeiro, que foi elaborado juntamente com a empresa de 

consultoria financeira Credito & Mercado, ocasião em que os presentes apuraram um saldo líquido 

de aplicação no valor de R$ 147.073.894,86 (cento e quarenta e sete milhões, setenta e mil reais, 

oitocentos e oitenta e seis centavos). Deixou a disposição também a planilha com saldos 

atualizados dos Fundos de Investimentos do mês de fevereiro. Na continuidade, o Senhor Márcio 

Francisco de Deus, que a rentabilidade total do mês de janeiro foi de R$ 455.215,56 (quatrocentos 

e cinquenta e cinco milhões, duzentos e quinze mil e cinquenta e seis centavos) promovendo um 

acréscimo ao patrimônio de 0,31% (trinta e um centésimos por cento), esclareceu que o índice ficou 

a baixo da meta esperada para o mês, de modo que o esperado era de 0,71% (setenta e um 

centésimos por cento). 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 mês, sendo: Aposentadoria por tempo de Contribuição do 

Senhor Célio José Franzin e da Senhora Izabel Cristina Dionísio; Extinção de aposentadorias em 

virtude do falecimento das Senhoras Luzia Veloso da Silva e Nadir Maria Motta Baldo. Em seguida 

o Senhor Cléber Luis Braga, coloca em votação a prestação de contas do mês de janeiro de 2020, 

não havendo manifestações contrárias, o Conselho aprova as contas do referido mês. 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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