
 
 

 
 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA 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 18 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete 

horas, sob a Presidência do Senhor Cleber Luis Braga, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e 

presentes os demais membros da Diretoria e Conselho de Administração: Diretora de Benefícios, 

Raquel Cristiane Navarini; Diretor Financeiro, Marcio Francisco de Deus; Conselheiros de 

Administração: Antonio Cataneo Neto, Cristiana de Oliveira Neto Torres, Deuma Ferreira de 

Paula Sponquiado, João Luiz Alves Ferreira, Mário Michelli, Sandro de Campos Magalhães 

e Silas Rosa; realizou-se a Trigésima Segunda 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 Roberto Arruda, que por motivos de 

ordem pessoal não pode comparecer. Ainda com a palavra, o Diretor Presidente solicita ao 

Diretora de Benefícios Raquel Cristiane Navarini que proceda a leitura da Ata da trigésima 

primeira reunião ordinária, realizada no dia 22 de novembro de 2018 e da Ata da quinta reunião 

extraordinária realizada no dia 28 de novembro de 2018.  Após a leitura, as Atas são colocadas 

em discussão.  Não havendo impugnações, as Atas são colocadas em votação, sendo 

aprovadas pelos presentes. Em seguida, o Senhor Cleber Luis Braga informou a todos sobre a 

ocorrência do pagamento do precatório existente no exercício de 2018, em nome de Augusta 

Caridade Nascimento, no valor de R$ 28.142,93 (vinte e oito mil, cento e quarenta e dois reais e 

noventa e três centavos). Ato contínuo, o Diretor Presidente, relatou sobre as ações necessárias 

para regularização junto aos entes fiscalizadores, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

foi alterado a titularidade no sistema Audesp de fiscalização eletrônica, na Receita Federal do 

Brasil o responsável legal pelo CNPJ e na Secretaria da Previdência a atualização do 

responsável. Na continuidade, o Senhor Diretor Presidente Cleber Luis Braga, esclarece que 

houve a necessidade de solicitar certificação digital, junto a certificadora Certising. Aclarou o 

Diretor Presidente, que o instrumento é fundamentalmente necessário para assinatura e envio de 

documentos através de sistema web, junto a Secretaria da Previdência e Tribunal de Contas do 

Estado. Na esteira, mencionou as providências realizadas para a renovação do Certificado de 

Regularidade Previdenciária – CRP. Sobre o tema, explicou a importância da manutenção da 



 
 

 
 

regularidade, bem como os entraves que podem ocorrer quando o mesmo não é validado no 

prazo. Na sequência, o Diretor Financeiro Márcio Francisco de Deus apresentou o movimento 

financeiro de mês novembro de 2018. Na ocasião foi entregue aos presentes, o relatório de 

investimentos elaborado juntamente com empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado e 

a planilha de saldos atualizados dos fundos. No relatório, o Conselho de Administração apurou 

que no enceramento do mês, o OLIMPIA PREV apresentou um patrimônio líquido de investimento 

no importe de R$ 124.666.898,45 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis 

mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos). Nas suas considerações 

também externou a preocupação em perseguir a meta atuarial, que no exercício informou que a 

meta esperada para o período foi de 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco décimos por cento), 

enquanto o resultado alcançado foi de 7,91% (sete inteiros e noventa e um décimos por cento). 

Na continuidade destacou o desempenho dos fundos atrelados aos IMA´s. Sobre a distribuição do 

patrimônio, comunicou que Banco do Brasil concentrou R$ 52,64% (cinquenta e dois inteiros e 

sessenta e quatro décimos) do capital investido, enquanto o Banco Caixa Econômica Federal, 

concentrou 47,36% (quarenta e sete inteiros e trinta e seis décimos) do patrimônio. Retoma a 

palavra o Senhor Diretor Presidente que destaca a antecipação da segunda parcela do décimo 

terceiro salário para a data de trinta de novembro de 2018, mencionando também que próxima 

data de pagamento está provisionada para o dia vinte e sete de dezembro do mesmo ano. 

Prosseguindo, o senhor Cleber Luis Braga informou a todos os presentes, sobre a publicação da 

Política de Investimentos para o exercício de 2019. Ainda com a palavra o senhor Diretor 

Presidente solicitou a senhora Raquel Cristiane Navarini, Diretora de Benefícios, que 

procedesse a leitura do resumo das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante 

o mês de dezembro, sendo: concessão de pensão à Senhora Luzia Gonçalves Baltazar 

Martins, em virtude do falecimento do Senhor Gabriel de Souza Martins e aposentadoria por 

Tempo de Contribuição em nome da Senhora Josiane dos Santos de Souza e também as 

extinções de pensão por morte em nome de Maria do Carmo Jesus Toledo, e da senhora Maria 

Aparecida Mendes Pereira. 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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