
 
 

 
 

ATA DA NONA 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 18 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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: Edna Marques da Silva, 

Gustavo Sartori Louzada, João Victor Buzzo Narcizo, Márcia Eliza da Silva Martinez, 

Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Victor Artur Lopes Torres, realizou-se a nona 

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 Antonio Cataneo Neto não pode comparecer à reunião. 

Prosseguindo, o Diretor Presidente, senhor Cleber Luis Braga, discorreu sobre o Projeto de Lei 

Complementar que o Olímpia Prev minutou e encaminhara ao  o Chefe do Executivo Municipal, 

para que o mesmo seja  enviado à Câmara Municipal para apreciação e aprovação, o qual diz 

respeito a parametrização e adequação da alíquota da Taxa de Administração em cumprimento a 

Portaria n.º 19.451, de 18 de agosto de 2020, reforçando que após analises dos gastos 

administrativos optou-se por se manter os 2% ( dois inteiros por cento) da taxa, dessa forma 

trazendo economia aos cofres do Instituto, pois caso o valor destinado a essas despesas não 

sejam utilizados serão destinados a compor o montante para pagamento das aposentadorias e 

pensões de responsabilidade do Instituto. Ato contínuo, o senhor Cleber Luis Braga, informou 

que através da Resolução CNPPS/MTP n.º 03, de 09 de novembro de 2021, foi aprovada a 

Minuta de contrato de adesão a ser celebrado pelos entes federativos com a empresa de 

tecnologia desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária-COMPREV, que dispõe 

sobre as relações negociais do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos Regimes 

Próprios de Previdência Social - RPPS com a Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência – Dataprev. Na esteira, o Diretor Presidente juntamente com Diretor Financeiro, 

apresentaram aos Conselheiros a Política de Investimentos para o exercício de 2022, salientando 

a necessidade de leitura para posteriores ajustes e encaminhamento para aprovação da mesma 

até o dia 31/12/2021.  Em seguida, o Diretor Presidente, Cleber Luis Braga, passou a palavra ao 



 
 

 
 

Diretor Financeiro para explanação sobre a movimentação financeira do período analisado. O 

senhor, Márcio Francisco de Deus entregou aos presentes, a planilha com os saldos 

atualizados dos fundos referente ao dia 17 de novembro de 2021, na qual os membros aferiram o 

saldo de investimentos no importe de R$ 156.292.702,65 (cento e cinquenta e seis milhões, 

duzentos e noventa e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) e observaram 

leve recuperação de 1,09% (um inteiro e nove centésimos por cento). Na continuidade o 

Conselho analisou os saldos dos fundos de investimentos, no encerramento do mês de outubro, 

onde constatou um patrimônio aplicado no valor de R$ 154.662.275,36 (cento e cinquenta e 

quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis 

centavos). Os membros presentes verificaram também os enquadramentos dos fundos frente a 

resolução 3.922 e política de investimentos elaborada para o exercício e apuraram obediência as 

disposições. Os Presentes também verificaram que a rentabilidade no mês apresentou 

desempenho negativo de -1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos por cento) com 

desvalorização das cotas no importe de R$ 2.485.127,26 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e 

cinco mil, cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), produzindo no acumulado da meta 

atuarial, o índice negativo de  2,18% (dois inteiros e dezoito centésimos por cento) frente a uma 

meta a ser cumprida de 13,10% (treze inteiros e dez centésimos por cento). Na sequência foi 

submetido para aprovação, a decisão do Comitê e do Conselho Fiscal em realizar a manutenção 

de aporte no fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Os Conselheiros apreciaram a demanda e verificando enquadramento quanto a resolução 

e política de investimento para o exercício, juntamente com a expectativa de rentabilidade, ficou 

aprovado o novo aporte.  Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor Cleber Luis Braga colocou 

em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de outubro 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 outubro, sendo: Aposentadoria por tempo de contribuição da senhora 

Maria Aparecida Olmedo e Extinção de Pensão por morte da senhora Aurea Atili. 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 ____________________________________ 

 


