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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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 19 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 

DEZESSETE HORAS.       

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro 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 os demais membros da Diretoria e 

Conselho de Administração: Diretora de Benefícios, Raquel Cristiane Navarini; 

Diretor Financeiro, Marcio Francisco de Deus; Conselheiros 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 Quarta 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 terceira 

reunião ordinária, realizada no dia 22  de janeiro de 2019.  Após a leitura, a Ata é 

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

sendo aprovada pelos presentes. Prosseguindo, o Senhor Cleber Luis Braga 

realizou a leitura do ofício de desligamento por motivos particulares da conselheira 

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado do Conselho de Administração do OLÍMPIA 

PREV, o qual possuía também a atribuição de Presidente do Conselho. Ato 

contínuo, o Senhor Cleber Luis Braga empossa como novo conselheiro o Senhor 

Victor Artur Lopes Torres, realizando também a leitura das atribuições do 

conselheiro perante a Lei Complementar n° 80, de 18 de junho de 2010. Em 

seguida, após a nova composição formada, foi realizada pelos membros do 

Conselho a escolha do novo presidente através de votação, na qual elegeu o 

conselheiro Sandro de Campos Magalhães como novo presidente do Conselho de 

Administração do OLÍMPIA PREV. Na sequência, o Diretor Presidente informou o 

agendamento do exame de Certificação CPA-10, aos conselheiros que prontamente 

confirmaram presença na realização do exame a ser realizado no dia 22 de fevereiro 
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próximo.  Seguidamente, o Senhor Cleber Luis Braga explanou sobre a contratação 

da empresa Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, para realização do concurso público do 

OLIMPIA PREV, com a finalidade de preenchimento de vagas de provimento efetivo, 

dos cargos de Assistente Previdenciário, nível médio e Analista Previdenciário, de 

nível superior, e colocou em discussão os valores a serem cobrados de taxa de 

inscrição aos candidatos. Na esteira, foi colocado duas taxas a serem cobradas para 

que fossem votadas pela maioria, R$ 50,00 para o cargo de nível médio e R$ 70,00 

para o cargo exigido de nível superior, e o outro valor seria R$ 40,00 e R$ 60,00 

respectivamente. Assim, após ampla discussão, com o conceito dos presentes, 

optou-se pelos valores de R$ 50,00 para o cargo de nível médio e R$ 70,00 para o 

cargo de nível superior. Na sequência, o Diretor Financeiro Márcio Francisco de 

Deus disponibiliza a planilha com saldos atualizado dos fundos, bem como o 

relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado relativo ao mês de janeiro. Informou ainda que, a 

rentabilidade no referido mês foi de 1,89% (um inteiro e oitenta e nove centésimos 

por cento), e a meta esperada para o período foi de 0,83% (oitenta e três centésimos 

por cento). Argumentou o presidente do Comitê de Investimentos que a rentabilidade 

promoveu um acréscimo ao patrimônio líquido no valor de R$ 2.426.341,36 (dois 

milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e 

seis centavos). Retomando a palavra, o Diretor Presidente o Senhor Cleber Luis 

Braga solicitou a senhora Raquel Cristiane Navarini, Diretora de Benefícios, que 

procedesse a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas 

durante o mês de fevereiro, sendo: aposentadorias por Tempo de Contribuição das 

Senhoras  Silvania Dias Monteiro, Zanita Chuba Bertolino Magro e Maria Lúcia 

de Brito Pereira; aposentadoria por Idade da Senhora Marli Maria de Sordi 

Pelegrini; e a extinção de pensão por morte da Senhora Dercilia Alves de Oliveira 

Abrante. 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 _________________________________ 
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Cleber Luis Braga _________________________________ 

Cristiana de Oliveira Neto Torres  _________________________________ 

João Luiz Alves Ferreira _________________________________ 

Mário Michelli 

Marcio Francisco de Deus 

_________________________________ 

_________________________________ 

Raquel Cristiane Navarini _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres                                 _________________________________ 

 


