
 
 

 
 

 

ATA DA TERCEIRA 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 ABRIL DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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, 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 terceira Reunião 

Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2021-2022. A reunião 

iniciou com a fala do Diretor Presidente o Senhor Cleber Luis Braga, que justificou a ausência da 

Conselheira Edna Marques da Silva, que por motivos particulares não pode comparecer à 

reunião. Em seguida, mencionou que devido a publicação do Decreto Municipal n.º 8.052, de 19 

de março de 2021, as reuniões ordinárias da Diretoria Executiva e Conselho de Administrativo 

ficaram interrompidas, e agora com o retorno serão analisados os meses de fevereiro e março. 

Prosseguindo, o Diretor Presidente o Senhor Cleber Luis Braga destacou o atendimento que o 

OLIMPIA PREV realizou ao Tribunal de Contas do Estado, fornecendo as informações 

necessárias para o cumprimento dos 41 (quarenta e um) itens da requisição n.º 166/2021, 

processo TC – 004547.989.20, que trata da análise das contas anuais do exercício de 2020. Na 

esteira, o Senhor Cleber Luis Braga, informa que estão sendo analisados pelo MPC/SP – 

Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e pelo TCE – Tribunal de Contas do 

Estado, e posteriormente enviados a julgamento para concessão de registro alguns processos de 

aposentadorias dos exercícios de 2017 e 2018, destaca também que o Instituto está realizando o 

acompanhamento dos processos na plataforma digital e-TCESP do Tribunal de Contas, e 

realizando por meio de sua equipe jurídica as defesas necessárias a cada processo, e ainda 

realizando a  comunicação formal aos servidores interessados. Na sequência, o Diretor 

Presidente, comunica aos conselheiros que foi realizado o contrato com a empresa Magma 

Assessoria Ltda no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), para a prestação de serviços 

técnicos na área atuarial, com realização de consultoria permanente atuarial e avaliações 



 
 

 
 

atuariais com disponibilização de software previdenciário. Continuando, o Senhor Cleber Luis 

Braga, enfatiza a entrada em vigor da tabela de progressividade referente a contribuição 

previdenciária mensal dos servidores ativos, autorizada na Lei Complementar n.º 235, de 16 de 

dezembro de 2020. Prosseguindo o Diretor Presidente, o Senhor Cleber Luis Braga, agradece a 

presença na reunião do Senhor André Sablewski Grau, Atuário responsável pelo Instituto de 

Previdência dos Funcionários Públicos de Olímpia, passando a palavra a ele, para breve 

apresentação sobre a realização da Avaliação Atuarial para o exercício de 2021, data focal 31 de 

dezembro de 2020. Com a palavra, o Senhor André Sablewski Grau, iniciou sua apresentação, 

dando ênfase nas questões mais relevantes para a realização da avaliação, dentre elas os 

requisitos que devem ser preenchidos para a realização do cálculo, utilizando a base de cálculo 

dos ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas com o intuito de garantir o equilíbrio 

financeiro. Ao término de sua apresentação o Senhor André Sablewski Grau agradeceu pela 

oportunidade e se colocou à disposição dos conselheiros para sanar as dúvidas sobre a 

realização da avaliação exposta. Dando sequência, o Senhor Cleber Luis Braga, agradeceu a 

presença do Atuário e reforçou a importância e a legalidade da realização do Cálculo Atuarial e 

na continuidade coloca o Caderno do Cálculo Atuarial para o exercício de 2021 em discussão. 

Não havendo manifestações, o caderno foi colocado em votação, restando aprovado por todos os 

presentes. Na continuidade dos trabalhos o Senhor Márcio Francisco de Deus, disponibilizou 

conforme encaminhamento do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV os processos de 

credenciamentos do Banco Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ocasião em que também 

foram demandados para análises dos documentos para credenciamento dos fundos vinculados a 

estes. Conforme avaliação dos presentes, não foram apresentadas subjeções quanto ao feito de 

modo que foi concluído o procedimento.  Também foram disponibilizados aos Conselheiros, a 

planilha dos investimentos com os saldos atualizados do dia 22 de abril de 2021, bem como os 

relatórios de investimentos referentes aos meses de fevereiro, março e primeiro trimestre de 

2021.  Sobre a rentabilidade do mês de março, o Diretor Financeiro do OLIMPIA PREV informou 

que houve uma leve recuperação de 0,32% (trinta e dois décimos por cento) produzindo um 

aumento de R$ 505.194,93 (quinhentos e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e 

três centavos) no capital investido. Esclareceu também que o resultado diminui o impacto 

negativo de -1,24% (um inteiro e vinte quatro centésimos por cento negativo) frente a meta 

esperada para o mês que foi de 3,38% (três inteiros e trinta e oito centésimos por cento) e 

encerrando o mês de março com um total aplicado no valor de R$ 156.930.649,96 (cento e 



 
 

 
 

cinquenta e seis milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e 

seis centavos). Em seguida, o Senhor Cléber 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, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição do senhor 

José Tockio, e das senhoras Dulcineia Pereira Pinto da Costa e Cristina Bigi Estevs Kill; 

Concessão de Pensão por Morte aos senhores Antônio Nascimento dos Santos e Argemiro 

Bertoco; Extinção de Pensão da senhora Maria Apparecida Modro Costa; extinção de 

Aposentadorias das senhoras Maria Apparecida Modro Costa e Palmira Morelli. Dando 

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

contas dos meses de fevereiro e março de 2021. Na ausência de manifestações contrárias, as 

prestações de contas dos referidos meses foram aprovadas. 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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