
 
 

 
 

 

ATA DA QUARTA 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 20 DE MAIO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, sob a 

Presidência do Diretor Financeiro o Senhor Márcio Francisco de Deus, da 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 quarta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho 

de Administração do biênio 2021-2022. A reunião iniciou com a fala do Diretor Financeiro, Senhor 

Márcio Francisco de Deus, que comunicou aos presentes que o Diretor Presidente Senhor 

Cleber Luis Braga, devido à realização de tratamento médico teve que se ausentar da reunião. 

Prosseguindo, informou que foram disponibilizados os últimos documentos solicitados pelo 

Tribunal de Contas do Estado referentes ao processo TC – 004547.989.20, que trata da análise 

das contas anuais do exercício de 2020. Na esteira, o Senhor Márcio Francisco de Deus, 

atualizou os conselheiros sobre as movimentações dos processos de aposentadorias dos 

exercícios de 2017 e 2018, no sistema do e-TCESP, sendo mais dois processos registrados como 

Legais pelo Tribunal depois das defesas apresentadas pelo OLIMPIA PREV, e ainda todo o 

andamento dos demais processos presentes na plataforma. Continuando, esclareceu que devido 

a as defesas dos processos e em virtude de alguns não terem sido registrados pelo órgão 

fiscalizador, haverá a necessidade da contratação de prestador de serviço advocatícios para 

sustentação oral de processo junto a Egrégia Corte de Contas do Estado de São Paulo, 

salientando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem apresentado divergências nas 

decisões quanto a avaliação dos pareceres de aposentadorias do OLIMPIA PREV. Com a palavra 

o conselheiro Senhor Antonio Cataneo Neto, reforçou a importância dessa contratação para 

pacificar as decisões no sentido de construir uma defesa que possa consolidar entendimento 

entre as partes. Dando sequência, o Senhor Márcio Francisco de Deus, informou que houve a 

necessidade da contratação de estagiária para apoiar as rotinas internas do OLIMPIA PREV, 

justificando que devido a retomada do atendimento presencial houve crescimento na demanda de 



 
 

 
 

atendimentos aos beneficiários. O Senhor Márcio Francisco de Deus, disponibilizou a planilha 

com saldo atualizado dos fundos de investimento e o relatório dos investimentos do mês de abril, 

elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito  & Mercado. Esclareceu 

que no encerramento do mês de abril, o OLIMPIA PREV apresentou um total aplicado de R$ 

157.254.990,28 (cento e cinquenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos 

e noventa reais e vinte e oito centavos). Por seguinte, os membros presentes do Conselho 

Administrativo avaliaram os fundos e enquadramentos em relação a política de investimentos e 

limites estabelecidos através da resolução, situação em que não foram evidenciadas 

inconformidades. Na análise junto aos presentes, foi considerado o desempenho positivo do mês 

de abril, com uma recuperação no importe de R$ 969.072,24 (novecentos e sessenta e nove mil, 

setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e um percentual de 0,62% (sessenta e dois 

centésimos por cento) de aumento no patrimônio do OLIMPIA PREV. O Conselho de 

Administração verificou que o desempenho comparado a meta atuarial, ainda se mantém abaixo 

de 4,14% (quatro inteiro e quatorze centésimos por cento) que é de fato o percentual esperado 

para o exercício, enquanto o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Olímpia apresentava o índice de -0,63% (sessenta e três cêntimos por cento negativos) no 

acumulado. Seguindo com as tratativas, os membros presentes apreciaram a manutenção de 

aporte já discutida e aprovada junto ao Comitê de Investimentos dos recursos vinculados ao 

repasse mensal da Prefeitura junto ao Banco Bradesco, sendo um aporte  junto ao fundo 

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA - CNPJ 24.022.566/0001-82 no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e o segundo aporte junto ao fundo BRADESCO ALOCAÇÃO 

DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ 28.515.874/0001-09 no valor de R$ 633.736,87(seiscentos e 

trinta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).  Em seguida, o Senhor 

Márcio Francisco de Deus, solicita a senhora Raquel Cristiane Navarini, Diretora de 

Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante 

o mês de abril, sendo: Aposentadoria por tempo de Contribuição do senhor Antônio Aparecido 

de Miranda; Extinção de aposentadoria das senhoras Elza Marques da Silva, Cleusa Donizete 

da Silva Dias e Maria de Lourdes Gomes Cintra e dos senhores Jose Tizatto e Antonio 

Alfredo Cintra; Extinção de Pensão por Morte do senhor Roberto Sasdelli Junior e Gezualdo 

Zanette. Dando continuidade, o Senhor Márcio Francisco de Deus colocou em discussão para 

aprovação a prestação de contas do mês de abril de 2021. Na ausência de manifestações 

contrárias, a prestação de contas do referido mês foi aprovada. 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 ____________________________________ 

 


