
 
 

 
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 22 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 Conselho de 

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

Administração: Mário Michelli, Roberto Arruda, Sandro de Campos Magalhães e Silas Rosa; 

e também os Conselheiros de Administração indicados pelo Chefe do Poder Executivo, que 

tomaram posse: Antonio Cataneo Neto, Cristiana de Oliveira Neto Torres e João Luiz Alves 

Ferreira, realizou-se a Trigésima Primeira Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho 

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

Exercício Marcio Francisco de Deus justifica a ausência da Conselheira Deuma Ferreira de 

Paula Sponquiado, que por motivos pessoais não pode comparecer.  Ainda com a palavra o 

Diretor Presidente em Exercício solicita ao Diretor de Benefícios Cléber Luís Braga que proceda 

a leitura da ata da trigésima reunião ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2018.  Após a 

leitura, a ata é colocada em discussão.  Não havendo impugnações, a ata é colocada em 

votação, sendo aprovada pelos presentes. Em seguida, o Senhor Marcio Francisco de Deus 

solicita ao Diretor de Benefício que proceda a leitura do Ofício n.º 508/2018 – GP, datado de 20 

de novembro de 2018, onde o Chefe do Poder Executivo informa os novos representantes do 

Conselho de Administração de acordo com o disposto no artigo 60, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 80, de 18 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar n.º 217, de 08 de novembro de 

2018, para comporem o novo quadro dos Conselheiros.  Assim, verificada a presença dos novos 

representantes, Senhores: Antonio Cataneo Neto, Cristiana de Oliveira Neto Torres e João 

Luiz Alves Ferreira, o Diretor Presidente em Exercício solicita ao Diretor de Benefícios que faça 

a leitura do artigo 61, da Lei Complementar n.º 80/2010 onde discorre as atribuições dos 

conselheiros, para conhecimento.  Dado ciência, na continuidade o Diretor Presidente em 

Exercício declara empossado os novos membros do Conselho de Administração.  Ato contínuo, o 

Senhor Marcio Francisco de Deus, informa a todos que será levado ao conhecimento do Chefe 

do Poder Executivo a nova composição do Conselho de Administração para as demais 



 
 

 
 

providências cabíveis.  Em seguida, o Diretor Presidente em Exercício dá conhecimento aos 

presentes da Lei Complementar que foi aprovada pela Câmara Municipal da Estância Turística de 

Olímpia, e sancionada pelo Poder Executivo, de número 217/2018, referente a alteração da Lei 

Complementar n.º 80, de 18 de junho de 2010, que dispõe sobre a reorganização do Regime 

Próprio de Previdência do Município de Olímpia Estado de São Paulo e da Lei Complementar n.º 

218/2018, referente a estrutura organizacional do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

do Município de Olímpia – OLÍMPIA PREV. Na sequência, o Diretor de Benefícios Cleber Luis 

Braga toma a palavra e informa sobre o fim do recadastramento, esclarecendo que houve apenas 

16 (dezesseis) beneficiários que não compareceram nas datas agendadas, assim foram 

suspensos dos mesmos.  Logo após a interrupção dos benefícios, compareceram 8 (oito) 

beneficiários que já regularizaram seus cadastros, e 4 (quatro) foram constatados que haviam 

falecidos, porém seus pagamentos encontram-se disponíveis para o ressarcimento ao OLÍMPIA 

PREV.  Mesmo com a suspensão do benefício, ainda não compareceram até a presente data, 4 

(quatro) beneficiários, sendo que o OLÍMPIA PREV permanecerá bloqueando seus pagamentos 

até a manifestação dos mesmos.  Ato contínuo, o Diretor Presidente em Exercício, Marcio 

Francisco de Deus informa a todos os presentes que na reunião extraordinária do Comitê de 

Investimento, realizada no dia 31 de outubro de 2018, foi discutida e aprovada a Política de 

Investimento do OLÍMPIA PREV para o exercício de 2019, assim apresenta também aos 

membros do Conselho a referida Política para discussão e aprovação.  Não havendo 

impugnações, a Política de Investimento para o exercício de 2019 é colocada em votação, sendo 

aprovada pelos membros do Conselho de Administração.  Em seguida, o Diretor Presidente em 

Exercício Marcio Francisco de Deus, informa a todos que foi realizado reunião entre a Diretoria 

do OLÍMPIA PREV, Chefe do Poder Executivo e Vereadores, para a apresentação do Cálculo 

Atuarial do exercício de 2018, onde contou também com a presença da Assessoria Jurídica do 

Instituto e o Atuário Senhor André Sablewski Grau.  Na oportunidade, foi apresentado pelo 

atuário os parâmetros para elaboração do cálculo, bem como foram esclarecidas as dúvidas dos 

presentes que se demonstraram satisfeitos com a apresentação.  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 e informa que no mês de outubro o Instituto 

apresentou um saldo líquido de aplicação no fechamento de R$ 124.099.077,27 (cento e vinte e 

quatro milhões, noventa e nove mil, setenta e sete reais e vinte e sete centavos). Na continuidade 



 
 

 
 

apresentou uma breve síntese, considerando a melhora de desempenho dos fundos. Salientou a 

rentabilidade de 2,91% (dois vírgula noventa e um por cento) que promoveu um aumento de R$ 

3.511.023,89 (três milhões, quinhentos e onze mil, vinte e três reais oitenta e nove centavos) ao 

patrimônio. 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 Pensões, ocorridas 

durante o mês de novembro.  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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