
 
 

 
 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA 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 21 DE 

OUTUBRO DE 2020, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 sétima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do 

OLÍMPIA PREV.  Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, informa 

aos presentes que foi disponibilizado o Relatório Anual de Contas, Processo TC-003036.989.19, 

relativo a fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao 

exercício de 2019, o qual restou na conclusão quatro itens apontados. Na esteira o Diretor 

Presidente, informa que já foram apresentadas as respostas para sanar as questões ora 

detalhadas no Relatório de Contas Anuais da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo.  Continuando, o Senhor Cleber Luis Braga, menciona a realização dos Aditivos de 

contratos com os prestadores de serviços, nas modalidades prazo e valor, com a Fiorilli – 

Locação de Software, e de prazo com a empresa V C Real – Consultoria Contábil. Na sequência, 

o Diretor Presidente, destaca a finalização do   pregão presencial unificado da Prefeitura 

juntamente com os demais órgãos da administração indireta municipais, com a finalidade de 

contratação de instituição financeira, pública ou privada, em caráter de exclusividade de serviços 

centralizados de processamento da folha de pagamento, que teve como vencedor a instituição 

bancária Bradesco S.A, processo o qual foi adjudicado e homologado na data de 17/09/2020 e 

resultou no montante geral de receita R$ 6.328.000,00 (seis milhões, trezentos e vinte e oito mil 

reais), sendo  o valor de participação do OLIMPIA PREV de R$ 1.196.624,80 (um milhão, cento e 

noventa e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) perfazendo o índice de 

18,91% (dezoito inteiros e noventa e um centésimos por cento) do montante geral de Receita do 

certame. O Diretor Presidente menciona ainda, que serão iniciadas as tratativas com a Instituição 

Bancária vencedora para a divulgação da necessidade das aberturas de contas dos aposentados 



 
 

 
 

e pensionistas, enfatizando que este processo deve acontecer com algumas particularidades, 

como o tratamento diferenciado para os que são acometidos de enfermidades e outras condições 

que os impossibilitam de deslocamento até agência bancária.  Prosseguindo, o Diretor 

Presidente, Cleber Luis Braga, comunica que irão ser retomadas as inscrições para participação 

nas eleições dos Conselhos do OLIMPIA PREV, a partir de 03/11/2020 até a data de 18/11/2020, 

sendo que a eleição será realizada no dia 04/12/2020, ainda menciona que a Diretoria atual já 

deu início na divulgação da eleição em todos os órgãos da Administração Direta e Indireta 

municipal. Com a palavra, o Senhor Márcio Francisco de Deus disponibilizou aos presentes, a 

planilha com os saldos dos fundos de investimentos atualizados com data do dia 21 de outubro 

de 2020. Na ocasião, também foi entregue o relatório da empresa de Consultoria Financeira 

Crédito & Mercado do mês de setembro e 3º trimestre de 2020. Complementando ao material 

disposto, os membros presentes também verificaram a análise de portfólio elaborado juntamente 

com a empresa de consultoria. Na leitura do relatório de investimentos, os conselheiros aferiram 

um saldo líquido de aplicações no importe de R$ 148.323.821,34 (cento e quarenta e oito 

milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos). 

Seguindo com as atividades, os presentes avaliaram que a renda fixa apresentou uma 

desvalorização patrimonial de 0,71% (setenta e um centésimos por cento negativos), com 

redução de R$ 905.889,62 (novecentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

dois centavos) e na renda variável o percentual foi de -2,42% (dois inteiros e quarenta e dois 

décimos por cento negativos). No índice de meta no geral conforme apurado, foi de 0,14% 

(quatorze centésimos positivos) com uma meta de 5,76% (cinco inteiros e setenta e seis 

centésimos por cento) para ser obtida no ano. Os presentes discorreram também sobre a 

dificuldade no cumprimento na meta, considerando que o cenário atual está apresentando 

extrema volatilidade.  Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor Cléber Luis Braga solicita a 

Senhora Raquel Cristiane Navarini, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das 

concessões de aposentadorias ocorridas durante o período, sendo: Aposentadoria por tempo de 

contribuição da Senhora Luziane Aparecida Delomodarme Dias, e do Senhor Pedro Luiz 

Foganholi; Extinção de Aposentadoria por tempo de contribuição do Senhor Salvador Correia 

da Silva; Concessão de Pensão por morte as Senhoras Fátima Barbosa de Castro da Silva e 

Aparecida Masson Soficier e aos Senhores André Luis Lopes  e Davi Luis Lopes. Dando 

continuidade, o Senhor Cleber Luis Braga colocou em discussão para aprovação a prestação de 

contas do mês de setembro, de 2020. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês 



 
 

 
 

foi aprovado. 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, foi aprovada e assinada 

por todos os presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Antonio Cataneo Neto 

Cleber Luis Braga 

_________________________________ 

_________________________________ 

Cristiana de Oliveira Neto Torres  _________________________________ 

João Luiz Alves Ferreira _________________________________ 

Mário Michelli  

Marcio Francisco de Deus 

_________________________________ 

_________________________________ 

Raquel Cristiane Navarini _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres                                 _________________________________ 

 


