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ATA DA TRIGÉSIMA 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 23 DE JULHO DE 2019, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 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, Cristiana de Oliveira Neto Torres, João 

Luiz Alves Ferreira, Mário Michelli, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e 

Victor Artur Lopes Torres, realizou-se a trigésima nona Reunião Ordinária da 

Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. Dando início 

aos trabalhos o Diretor Presidente Cleber Luis Braga, solicita a Diretora de 

Benefícios Raquel Cristiane Navarini que proceda a leitura da Ata da trigésima 

oitava reunião ordinária, realizada no dia 18 de junho de 2019.  Após a leitura, a Ata 

é colocada em discussão.  Não havendo impugnações a Ata é colocada em votação, 

sendo aprovada pelos presentes. Seguidamente, o Diretor Presidente, Senhor 

Cleber Luis Braga expôs aos conselheiros as informações referentes ao concurso 

em andamento do OLIMPIA PREV, que teve as provas realizadas na data de 21 de 

julho do mesmo ano corrente, bem como o andamento do processo de pagamento 

com a empresa Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. Prosseguindo, o Senhor Cleber Luis 

Braga relata que o pagamento aos aposentados e pensionistas de adiantamento de 

50% (cinquenta inteiros por cento) referente ao 13º salário, realizado na data de 28 

de junho de 2019, transcorreu sem nenhuma anormalidade. Ato contínuo o Senhor 

Cleber Luis Braga informa aos presentes que no referido mês houve a contratação 

da estagiária Karen de Carvalho Frauzino Batista, em substituição ao término do 

contrato da estagiária Natalia Rosa Gagige. O senhor Márcio Francisco de Deus, 

informa aos membros presentes o saldo líquido de investimentos no fechamento do 

mês de junho no valor de R$ 138.000.091,13 (cento e trinta e oito milhões, noventa 

e um reais e treze centavos). Esclareceu ainda, que no segmento de renda fixa a 
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rentabilidade foi de 1,76% (um inteiro e setenta e seis centésimos por cento) 

representando um acréscimo no segmento de R$ 2.381.628,73 (dois milhões, 

trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte oito reais e setenta e três centavos). 

Na renda variável, o índice foi de 1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos 

por cento) ainda com a palavra do Diretor Financeiro, informou sobre a rentabilidade 

acumulada no semestre no valor de R$ 9.580.425,39 (nove milhões, quinhentos e 

oitenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), perfazendo e 

superando a meta atual com o índice de ganho de 7,46% (sete inteiros e quarenta e 

seis centésimos por cento).  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 da Senhora Iraci da Costa Palhares; 

aposentadoria Especial do Senhor Wilson Maria da Silva; pensão por morte das 

Senhoras Elaine Aparecida Alves Feitoza e Adenir de Lourdes Sonsin Moreno e 

do Senhor Nerico Gomes da Silva Filho; extinção de pensão em virtude de seu 

falecimento da Senhora Maria Brasilina Titotto de Oliveira. 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 

_________________________________ 

_________________________________ 

Cristiana de Oliveira Neto Torres  _________________________________ 

João Luiz Alves Ferreira _________________________________ 

Mário Michelli 

Marcio Francisco de Deus 
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Raquel Cristiane Navarini _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 
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Silas Rosa _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres                                 _________________________________ 

 


