
 
 

 
 

 

ATA DA QUINTA 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 22 DE JULHO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, 

sob a Presidência do Senhor Cléber Luís 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 quinta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do 

biênio 2021-2022. A reunião iniciou com a fala do Diretor Presidente, Senhor Cleber Luis Braga, 

comunicou aos presentes que seria tratado os assuntos pertinentes aos meses de maio e junho 

de 2021. Prosseguindo, apresentou aos Conselheiros o novo servidor efetivo do OLIMPIA PREV, 

Rômulo Nozima Gloor, no cargo de Analista Previdenciário, que assumiu o cargo em virtude da 

exoneração a pedido do ex- servidor João Henrique Boitar Tavares. Continuando, o Diretor 

Presidente, Cleber Luis Braga, informou que referente ao processo TC – 004547.989.20, que 

trata da análise das contas anuais do exercício de 2020, na conclusão dos trabalhos do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, foram apontadas ocorrências que serão justificadas de 

acordo com cada tópico e enviadas ao órgão fiscalizador, através do portal e-TCESP, cumprindo-

se o prazo estipulado para a defesa. Na esteira, o Diretor Presidente, argumentou que mediante 

ao andamento dos processos de aposentadorias, apontados com transposições de cargos e 

julgados ilegais pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado, será necessário a contratação 

de empresa de serviços jurídicos especializados para realizar sustentação oral dos processos. Na 

continuidade, o Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, relata aos presentes que foi emitido na 

data de 22 de junho de 2021, com validade até 19 de dezembro de 2021, o Certificado de 

Regularidade Previdenciária – CRP, de número 986779-198030, 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.  Dando 

sequência, o Diretor Presidente, menciona aos presentes que o município, através do Poder 

Executivo e seus órgãos da Administração Indireta, deverão implantar a Previdência 

Complementar imposta pela Emenda Complementar n.º 103 de 2019, até a data de 12 de 

novembro de 2021, diante disso o Executivo solicitou auxílio dos Diretores do OLIMPIA PREV na 

elaboração da minuta do Projeto de Lei e demais tratativas que se fizerem necessárias para o 

cumprimento da legislação. Com a palavra o Senhor Márcio Francisco de Deus, realizou a 

distribuição da planilha com saldos atualizados do mês de junho e fez breve abordagem sobre os 

relatórios de investimentos elaborados juntamente com a empresa de consultoria em 

investimentos Crédito & Mercado dos meses de maio e junho. No relatório do mês junho os 

membros apuram um patrimônio aplicado no importe de R$ 159.027.265,41, (cento e cinquenta e 

nove milhões, vinte e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), que 

apresentaram consonância com os limites estabelecidos através da Resolução 3.922 e Política de 

Investimentos para o exercício de 2021. Os membros do Conselho Administrativo avaliaram a 

recuperação no mês de maio, com 0,93% (noventa e três centésimos por cento) de elevação ao 

patrimônio investido, o que representou um resultado de R$ 1.464.343,40 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e 

para o mês de junho o índice foi positivo com 0,16%, (dezesseis centésimos por cento), 

apresentando uma recuperação no valor de R$ 713.756,74 (setecentos e treze mil, setecentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos). De acordo com o Relatório de investimentos 

no encerramento do semestre o índice referente a meta atuarial ficou em 0,45% (quarenta e cinco 

centésimos por cento) com uma meta a ser alcançada em 6,50% (seis inteiros e cinquenta 

centésimos por cento). Na sequência foi demandado através do Comitê de Investimentos do 

OLIMPÍA PREV, analise para aprovação de aporte inicial junto ao Fundo BB AÇÕES BOLSA 

AMERICANA FI AÇÕES com CNPJ 36.178.569/0001-99. Ocasião em que foi apresentada a 

análise do respectivo fundo, na qual recebeu parecer favorável da empresa de consultoria 

Financeira Crédito & Mercado. Na sequência foi apresentada a documentação inicial de 

credenciamento do Fundo onde foi, identificando o Administrador, Gestor, Custodiante, 

regulamento e lâmina. Após apreciação do Conselho Administrativo, o senhor Márcio Francisco 

de Deus, informou que o fundo já havia recebido apreciação e avaliação do Comitê de 

Investimentos e Conselho Fiscal e não houve subjeções e ficou aprovado também através do 



 
 

 
 

Conselho Administrativo, a decisão de realizar um resgate no fundo BB PERFIL RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO para aplicação no Fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES, com 

aporte inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor Cleber 

Luis Braga colocou em discussão para aprovação a prestação de contas dos meses de maio e 

junho de 2021. Na ausência de manifestações contrárias, as prestações de contas dos referidos 

meses foram aprovadas.  Dando continuidade, o Senhor Cleber Luis Braga, solicita a senhora 

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

aposentadorias e pensões ocorridas durante os meses de maio e junho, sendo: Aposentadoria 

por tempo de Contribuição das senhoras Margarida Gomes Rodrigues, Regina Ribeiro José, 

Lenizia Estevão Alves, Mara Silvia Montagnana, Cacilda de Fátima Borges Martinussi e 

Júlia das Graças Lisboa;  Pensão por morte às senhoras Sandra Maria Rocha Sasdelli, Maria 

Idalina Grotto Fernandes e ao senhor Osvaldo Donizetti Ghiotto; extinção de aposentadoria 

da senhora Geraldina Josefa da Conceição Rodrigues. 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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