
 
 

 
 

 

ATA DA OITAVA 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 19 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro 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, Gustavo 

Sartori Louzada, João Victor Buzzo Narcizo, Márcia Eliza da Silva Martinez, Silas Rosa e 

Victor Artur Lopes Torres, realizou-se a oitava 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 os conselheiros 

Sandro de Campos Magalhães e Edna Marques da Silva não puderam comparecer à reunião. 

Na sequência, o Diretor Presidente informou ao conselho que foi prorrogado o Concurso n.º 

01/2019 até a data de 21.02.2023, que os prazos estavam suspensos atendendo a Lei n.º 

173/2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus enquanto 

perdurasse o período de Calamidade Pública que está previsto para se encerrar em 31.12.2021, 

retomando dessa forma a contagem de tempo do concurso realizado. Dando continuidade, o 

Diretor Presidente, senhor Cleber Luis Braga, destacou a participação do Analista Previdenciário 

Romulo Nozima Gloor e do Diretor Financeiro do OLIMPIA PREV  Márcio Francisco de Deus, no 

17º Congresso Estadual da Apreprem – Associação Paulista de Entidades de Previdência do 

Estado e dos Munícipios, realizado nos período de 05 à 07/10/2021 na cidade de São José do Rio 

Preto/SP, entre os itens abordados no evento, foi evidenciada a alteração no valor da taxa de 

administração, indicando a necessidade de elaboração de Projeto de Lei para adequação da nova 

exigência aos municípios de médio porte até a data de 31.12.2021. Ato contínuo, o Diretor 

Presidente discorreu a divulgação do indicador de Situação Previdenciária pelo ministério público, 

esse indicador avalia vários critérios dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de 

estados e municípios, tais como gestão e transparência e situação financeira e atuarial, tendo o 

OLIMPIA PREV alcançado um ótimo resultado. Ato continuo, o senhor Cleber Luis Braga, 

mencionou a publicação do resultado do IEG PREV municipal, instrumento criado pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, com o objetivo de aperfeiçoar o controle externo, a gestão 



 
 

 
 

pública e promover a transparência da gestão previdenciária dos municípios, tendo o OLIMPIA 

PREV uma boa avaliação. Prosseguindo, o Diretor Presidente, o senhor Cleber Luis Braga, 

relatou aos presentes que o OLIMPIA PREV foi vítima de uma tentativa de golpe através de ofício 

falso enviado por e-mail ao Banco Caixa Econômica Federal, sendo que em tal documento se 

solicitava o resgate de título de investimento para pagamento de prestação de serviço, porém o 

ofício chamou a atenção da gerência do banco por apresentar formato e informações diferentes 

dos habituais enviados ao banco, após o banco entrar em contato com o Diretor Financeiro, que 

desconhecia tal ofício, conclui-se a tentativa de golpe contra o patrimônio do Instituto. Continuou 

enfatizando que oficializou as demais agências bancárias da cidade alertando que o 

OLÍMPIAPREV não faz qualquer tipo de pagamento a não ser em ambientes eletrônicos 

disponibilizados através de plataformas do próprio banco. Seguindo, o Diretor Financeiro Senhor 

Márcio Francisco de Deus, disponibilizou a planilha com saldos atualizados e o relatório 

analítico de investimentos do mês de setembro e 3º Trimestre de 2021. Na sequência, foi 

demonstrado aos membros do Conselho, que no encerramento do mês de setembro o OLÍMPIA 

PREV, apresentou um patrimônio investido no valor de R$ 157.271.404,98 (cento e cinquenta e 

sete milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e oito 

centavos). Na continuidade, os membros avaliaram os enquadramentos dos fundos, em relação à 

política de investimentos e Resolução 3.922, situação em que identificaram obediência quanto 

aos dispositivos. Na avaliação quanto ao cumprimento da meta atuarial, conforme 

posicionamento proferido através do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, salientou-se 

que altíssima volatilidade apresentada no exercício interferiu negativamente nos resultados, de 

modo que o esperado para o exercício até setembro foi de 11,23% (onze inteiros e vinte e três 

centésimos por cento) e o desempenho do OLÍMPIA PREV no acumulado se mantem em 

patamar negativo apresentando um índice de -0,61 (sessenta e um centésimos negativos). 

Seguindo com as análises, foi apresentado o desempenho do Fundo do Banco do Brasil Bolsa 

Americana, onde no mês de setembro, apresentou desempenho negativo, facilmente justificado 

por conta na pressão global de risco de crédito da construtora chinesa Evergrande. Na esteira, foi 

colocado em discussão, conforme demanda do Comitê de Investimentos a manutenção de aporte 

mensal no respectivo fundo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e não verificando 

manifestações contrárias, foi aprovado, salientando que a decisão já havia recebido apreço e 

aprovação junto ao Comitê e Conselho Fiscal. Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor Cleber 

Luis Braga colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de setembro 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 setembro, sendo: Aposentadoria por tempo de contribuição 

da senhora Vera Lúcia Donadi de Oliveira; Aposentadoria Especial da senhora Silvana 

Cardoso Fernandes; Pensão por morte do Senhor Edison Luis de Carvalho e Extinção de 

Pensão por morte da senhora Alice Teixeira Carreira. 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 ____________________________________ 

 


