
 
 

 
 

 

ATA DA SÉTIMA 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 16 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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, Márcia Eliza da Silva Martinez, Sandro de 

Campos Magalhães, Silas Rosa e Victor Artur Lopes Torres, realizou-se a sétima 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 por motivos 

particulares o conselheiro Joao Victor Buzzo Narciso não pode comparecer à reunião. Dando 

sequência, o Diretor Presidente mencionou aos conselheiros que o projeto de Lei sobre a 

instituição da Previdência Complementar restou aprovado pela Câmara Municipal, ressaltou ainda 

que tal projeto era exigência da Emenda Complementar n.º 103, de 2019,  e o prazo de 

implantação é até a data de 12 de novembro de 2021 e caso não fosse cumprido seriam 

aplicadas penalidades ao município e ao Instituto como a não renovação do Certificado de 

Regularidade Previdenciária- CRP. Prosseguindo, o senhor Cleber Luis Braga, informa a 

finalização do processo licitatório para a contratação de serviços advocatícios especializados em 

Regime Próprio de Previdência Social, preventivo e contencioso, com comprovada atuação na 

área, visando a orientação e gestão das demandas administrativas e judiciais no valor total de R$ 

81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais), sendo R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) 

por mês, tendo como vencedor do certame a empresa Lívia Andrade Lopes Sociedade Individual 

de Advocacia. Ato contínuo, o Diretor Presidente o senhor Cleber Luis Braga menciona que 

também foi realizado o aditivo contratual de tempo e valor do contrato de limpeza da sede do 

Instituto em favor da Microempresa individual Sônia Maria Cândida dos Santos, no importe de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) por diária. Na esteira, o Diretor Presidente, ressalta aos 

conselheiros que iniciaremos a elaboração da Minuta da Política de Investimentos para o 

exercício de 2022. Ainda com a palavra, o senhor Cleber Luis Braga, destacou aos conselheiros 

a notificação realizada através da AMBIMA sobre a validação do certificado CPA-10, prazo 



 
 

 
 

22/02/2022, sendo que já está disponível o início das tratativas de renovação do mesmo, 

esclarecendo que Instituto realizará os pagamentos das inscrições conforme apresentação da 

demanda. Com a palavra, o Diretor Financeiro senhor Marcio Francisco de Deus, disponibilizou 

a planilha com os saldos atualizados dos fundos de investimentos bem como o relatório de 

investimentos elaborado juntamente com a empresa de Consultoria Financeira Crédito & Mercado 

e na leitura, informou aos membros, que no encerramento do mês de agosto de 2021, o 

patrimônio aplicado foi de R$ 157.520.383,52 (cento e cinquenta e sete milhões, quinhentos e 

vinte mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Na sequência, os 

presentes analisaram o enquadramento dos fundos, em relação a Política de Investimentos e 

resolução 3.922/2020, ocasião em que foi apurado o cumprimento quando a obediência dos 

dispositivos. Na distribuição dos fundos junto aos bancos, apurou se que o Banco do Brasil 

concentrou 46,47% (quarenta e seis inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) do valor 

investimento, o banco Caixa Econômica Federal com 48,91% (quarenta e oito inteiros e noventa e 

um centésimos por cento), o Banco Santander 0,97% (noventa e sete centésimos por cento) o 

Banco Bradesco com 2,68% (dois inteiros e sessenta e oito centésimos por cento e Banco Itaú 

com 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento). Na condução dos trabalhos, os membros 

presentes discutiram sobre a rentabilidade do mês, que apresentou retorno negativo em -

0,57%(cinquenta e sete centésimos por cento negativos) com consequente desvalorização 

patrimonial de R$ 907.268,56 (novecentos e sete mil, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). No acumulado, o desempenho de acordo com 

a avaliação dos membros foi negativo em -0,46% (quarenta e seis centésimos por cento 

negativos), com retorno acumulado também negativo em R$ 725.573,90 (setecentos e vinte e 

cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos. Sobre a avaliação do fundo BB 

AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, foi encaminhado através do Comitê de Investimento, demanda 

para manutenção de aporte no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Foi avaliado o 

desempenho positivo em 3,26% (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento) no mês de 

agosto e por seguinte, a Presidente do Comitê de Investimentos colocou para análise e 

aprovação dos Conselheiros, salientando que o movimento já havia sido apreciado e aprovado 

junto aos membros do Comitê de Investimento e Conselho Fiscal. Em seguida, o Diretor 

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

contas do mês de agosto de 2021. Na ausência de manifestações contrárias, a prestação de 

contas do referido mês foi aprovada. 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 o mês de agosto, sendo: 

Aposentadoria por tempo de contribuição das senhoras Iona Siqueira de Carvalho e Sandra 

Regina de Lima; Aposentadoria por Idade do senhor Paulo Antônio Raimondo; Extinção de 

Pensão por morte e de Aposentadoria da senhora Aurora Tizato Gratão. 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 Eliza da Silva Martinez ____________________________________ 

Márcio Francisco de Deus ____________________________________ 

Raquel Cristiane Navarini ____________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães ____________________________________ 

Silas Rosa ____________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres ____________________________________ 

 


