
 
 

 
 

ATA DA DECIMA 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 21 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS DEZESSETE HORAS. 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 Eliza da 

Silva Martinez, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Victor Artur Lopes Torres, 

realizou-se a décima 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 embora apresentada na reunião anterior a Política de Investimentos para o 

exercício de 2022, houve a publicação da Resolução CMN Nº 4.963, que dispõe sobre alterações 

nas regras de aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social, desta forma 

estendendo o prazo de entrega e publicação da mesma para a data de 31/03/2022, para que as 

entidades façam os ajustes necessários para atender a resolução. Dando continuidade, o Diretor 

Presidente mencionou aos conselheiros à adesão do OLIMPIA PREV ao novo sistema 

COMPREV da Secretaria da Previdência Social, o qual objetiva a operacionalização da 

compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios 

de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Ato continuo, o Diretor Presidente, senhor Cleber Luis Braga, destacou a emissão 

do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária de número 986779-205216, na data de 19 de 

dezembro de 2021, com validade até a data de 17 de junho de 2022, e ainda registrou a 

importância desse certificado ao Município por se tratar de 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. Prosseguindo o 

Diretor Presidente, informou aos presentes sobre a possibilidade de iniciar o processo de 



 
 

 
 

credenciamento junto a Sicred - Sistema de Crédito Cooperativo, afirmando que o procedimento 

tem a finalidade inicial de conhecer os produtos de investimentos, estratégias e taxas de 

administração, sem contrair qualquer obrigação futura. Em seguida, o Diretor Presidente, Cleber 

Luis Braga, passou a palavra ao Diretor Financeiro para explanação sobre a movimentação 

financeira do período analisado. Com a palavra o Diretor Financeiro do OLÍMPIA PREV, 

disponibilizou aos presentes a planilha com saldos atualizados do dia 21 de novembro de 2021 ao 

Conselheiros, ocasião em que foi apurado a disponibilidade 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). Na sequência foi disponibilizado também, relatório analítico dos fundos de 

investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria Crédito & Mercado, ocasião 

em que os membros do Conselho Administrativo verificaram que no encerramento do mês de 

novembro de 2021, o saldo do patrimônio investido foi de R$ 157.678.749,77 (cento e cinquenta e 

sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete 

centavos). Verificando o relatório analítico de investimentos, os membros presentes do Conselho 

Administrativo apuraram recuperação dos fundos em relação ao mês anterior, com rentabilidade 

de 1,63% (um inteiro e sessenta e três centésimos por cento). O desempenho remunerou a 

carteira em R$ 2.526.682,03 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e 

dois reais e três centavos). Foi ressaltado que no acumulado do exercício, a carteira ainda 

apresenta rentabilidade negativa no índice de -0,59% (cinquenta e nove centésimos negativos). A 

meta acumulada esperada para o mês é de 14,66% (quatorze inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento). Na Sequência, foi encaminhado através do Conselho Fiscal, decisão do 

Comitê para manutenção de aporte mensal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no fundo BB 

BOLSA AMERICANA FIA junto ao respectivo Conselho Fiscal. Os membros presentes avaliaram 

as argumentações e decidiram por unanimidade realizar o aporte. Ainda versando sobre as 

alocações de carteira, foi trazido junto aos Conselheiros a redução de exposição na estratégia do 

fundo BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na qual 

foi proposto um resgate do valor total do fundo junto ao Banco do Brasil, no importe total de R$ 

16.562.392,35 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois 

reais e trinta e cinco centavos) com o propósito de constituir valores em fundos menos voláteis. 

Segundo o Comitê de Investimentos, o valor do resgate imediatamente seria encaminhado ao 

Fundo BB PERFIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO. O Senhor Márcio 

Francisco de Deus, ponderou que os membros do Conselho Fiscal já haviam opinado de forma 



 
 

 
 

favorável sobre a decisão e não verificando manifestações contrataria a decisão de resgate, 

também foi aprovada junto ao Conselho Administrativo. Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor 

Cleber Luis Braga colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de 

novembro 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 novembro, sendo: Aposentadoria por 

tempo de contribuição do senhor Paulo Alberto Fonseca; e Extinção de Aposentadoria da 

senhora Creuza Aparecida Santos Buzatto e Pensão por Morte a senhora Aparecida do 

Carmo Cestaro Domingos. 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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