
 
 

 
 

ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 

dezessete horas, sob a Presidência do Senhor Marcio Francisco de Deus, Diretor Presidente 

em Exercício do OLÍMPIA PREV, e presentes os demais membros da Diretoria e Conselhos: 

Diretor de Benefícios e Financeiro, Cleber Luis Braga; Conselheiros de Administração: Deuma 

Ferreira de Paula Sponquiado, Mário Michelli e Sandro de Campos Magalhães; Conselheiros 

Fiscais: Edson José Bertuolo, Fabrício Henrique Raimondo e Liamar Aparecida Veroneze 

Correa, realizou-se a Vigésima Nona Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração do OLÍMPIA PREV.  Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente em Exercício 

justifica a ausência dos Conselheiros Roberto Arruda, por estar em reunião escolar e Silas Rosa 

que por motivos pessoais não pode comparecer.  Na sequencia, solicita ao Diretor de Benefícios 

Cléber Luis Braga que proceda a leitura da ata da vigésima oitava reunião ordinária realizada no 

dia 28 de agosto de 2018 e ata da quarta reunião extraordinária realizada no dia 11 de setembro 

de 2018.  Após as leituras, as atas são colocadas em discussão.  Não havendo impugnações, as 

atas são colocadas em votação, sendo aprovadas pelos presentes.  Ato contínuo, o Diretor 

Presidente em Exercício Marcio Francisco de Deus informa a todos que está sendo realizadas 

as visitas referente ao recadastramento dos aposentados e pensionistas que se encontram 

acamados ou com dificuldades de locomoção e que, após o término dessas visitas, haverá uma 

nova e última chamada dos que ainda não realizaram seus recadastramentos e logo após, os que 

não comparecerem terão seus pagamentos bloqueados até o seu comparecimento na sede do 

OLÍMPIA PREV.  Na sequência, o Diretor Financeiro em Exercício Cléber Luis Braga realiza a 

entrega da planilha com os saldos atualizados dos fundos, e relatório mensal de investimentos 

elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Na 

continuidade de sua exposição, informou que a composição líquida financeira no fechamento do 

mês de agosto foi de R$ 119.276.396,09 (cento e dezenove milhões, duzentos e setenta e seis 

mil, trezentos e noventa e seis reais e nove centavos). Levou ainda ao conselho a permanente 

preocupação em relação ao metal atuarial que no mês, o esperado foi de 6,95% (seis vírgula 

noventa e cinco por cento) e a meta alcançada foi de 3,70% (três vírgula setenta por cento). 



 
 

 
 

Ressaltou ainda que a posição medida sobre o risco permitiu a proteção do capital com 

rentabilidade de 0,03 (zero vírgula zero três por cento). Sobre a disposição dos valores aplicados 

informou que o Banco do Brasil concentrou 53,28% (cinquenta e três vírgula vinte e oito por 

cento) do capital investido e o Banco Caixa Econômica Federal 46,72% (quarenta e seis, virgula 

setenta e dois por cento). Ato contínuo, ainda com a palavra o Senhor Cleber Luis Braga, agora 

como Diretor de Benefícios, procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadoria e 

Pensão, ocorridas durante o mês de setembro.  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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