
 
 

 
 

 

ATA DA PRIMEIRA 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 21 DE JANEIRO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, 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 primeira Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do 

biênio 2021-2022. Dando início a reunião o Diretor Presidente, Senhor Cleber Luis Braga, 

informou a todos que foi emitido na data de 20 de dezembro de 2020 com validade até 18 de 

junho de 2021, o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, de número 986779-191965, 

documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da 

Previdência Social, que 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 de um Estado, do 

Distrito Federal ou de um Município, sua emissão comprova que o ente federativo segue normas 

de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus 

segurados. Continuando, o Senhor Cleber Luis Braga, informa que recebemos comunicado do 

Tribunal de Contas do Estado, lembrando os gestores da obrigação de responderem a partir de 

04 de janeiro de 2021 o questionário IEG-PREV dados RPPS, com prazo para finalização até o 

dia 31 de março de 2021, destacando a importância na fidedignidade dos dados informados ao 

Tribunal.  Em seguida, o Diretor Presidente destacou que o próximo pagamento a ser realizado 

na data de 29 de janeiro de 2021 irá ocorrer pela Instituição bancária Bradesco, enfatizando que o 

sistema de folha de pagamento do Instituto já está parametrizado com as informações das novas 

contas abertas no Banco Bradesco, reforçando que tratará com atenção qualquer problema que 

venha acontecer buscando sanar com brevidade. Com a palavra, o Diretor Financeiro do 

OLÍMPIA PREV, Márcio Francisco de Deus, informou aos presentes que no encerramento do 

exercício de 2020 o patrimônio líquido aplicado foi de R$ 158.888.543,42 (cento e cinquenta e 



 
 

 
 

oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois 

centavos), observando a obediência aos enquadramentos dos fundos, tanto na renda fixa quando 

na renda variável. Foram disponibilizados aos membros do Conselho Administrativo a planilha 

com os saldos atualizados dos fundos e o relatório elaborado juntamente com a empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado referente ao mês de dezembro, quarto trimestre e 

exercício de 2020. Na sequência, foi avaliado a distribuição dos fundos junto aos Bancos. O 

Senhor Márcio Francisco de Deus, apresentou uma síntese sobre desempenho das aplicações, 

ponderando que os investimentos foram severamente prejudicados frente a meta atuarial por 

conta dos embaraços econômicos provocados pelo coronavírus. Foi considerando também, que a 

baixa exposição em renda variável protegeu o capital, mas não evitou a desvalorização 

principalmente a observada no mês de março. Na leitura os membros do Conselho, apuraram 

uma evolução patrimonial de R$ 7.272.666,44 (sete milhões duzentos e setenta e dois mil, 

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com índice de rentabilidade 

acumulado no ano de 4,82% (quatro inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) com uma 

meta atuarial de 10,65% (dez inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento).  Dando 

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

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

foi aprovado. Seguidamente o Diretor Presidente, colocou em discussão para aprovação a 

prestação de contas do exercício de 2020. Na ausência de manifestações contrárias, foi aprovada 

a prestação de contas do exercício de 2020. Prosseguindo, 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 

Invalidez do senhor Egildo José Vescio; Pensão por morte aos senhores Luiz Henrique 

Ferreira Ricardo e Antônio Paulo da Silva as senhoras Maria Aparecida Moreira Kamla e 

Inês Aparecida Mioto Delomodarme; Extinção de Pensão por Morte da Senhora Lazara 

Aparecida da Silveira. 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 ____________________________________ 

 


