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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA 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 30 DE ABRIL DE 2019, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 e Victor Artur Lopes 

Torres, e o atuário André Sablewski Grau, realizou-se a Trigésima Sexta Reunião 

Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. 

Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente Cleber Luis Braga justifica a 

ausência do Conselheiro Silas Rosa que por motivo de ordem pessoal não pode 

comparecer. Ainda com a palavra, solicita a Diretora de Benefícios Raquel Cristiane 

Navarini que proceda a leitura da Ata da trigésima quinta reunião ordinária, 

realizada no dia 19 de março de 2019.  Após a leitura, a Ata é colocada em 

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

aprovada pelos presentes. Na sequência, o Diretor Presidente Cleber Luis Braga 

relata aos presentes que o OLÍMPIA PREV recebeu a visita do agente de 

fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que auditou a 

documentação relativa ao exercício de 2018, tendo o OLIMPIA PREV atendido a 

todas as solicitações feitas pelo agente. Ato contínuo, o Senhor Cleber Luis Braga 

explanou as últimas tratativas realizadas a respeito da realização da abertura do 

concurso público, ressaltando o contrato firmado com a empresa Fundação para o 

Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação 

VUNESP, informando ainda as datas para a realização das inscrições e provas. Em 

seguida, o Diretor Presidente menciona a presença do Senhor André Sablewski 

Grau – MIBA 2372, Atuário do OLÍMPIA PREV, explicando a todos que o referido 

consultor realizaria a explanação da Avaliação Atuarial data base 31/12/2018. 
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Assim, com a palavra, o atuário André Sablewski Grau, começa a apresentação 

das informações da Avaliação Atuarial, demonstrando através de tabelas e gráficos 

os dados utilizados, as projeções atuariais e alíquotas que compõem a realização do 

cálculo, expondo o resultado obtido aos membros. Seguidamente, o Senhor André 

Sablewski Grau, esclarece algumas dúvidas e questionamentos levantados pelos 

membros do Conselho, dando por encerrada sua explanação. Retomando a palavra 

o Senhor Cleber Luis Braga, agradeceu a presença do Senhor André Sablewski 

Grau, e destaca aos membros do Conselho a importância e o cumprimento legal da 

realização da Avaliação Atuarial, informando que o mesmo já havia recebido apreço 

e aprovação do Conselho Fiscal. Na sequência coloca em discussão e aprovação o 

Cálculo Atuarial 2019 e não verificando subjeções, foi aprovado pelos membros do 

Conselho. 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 março e primeiro trimestre de 2019. Na 

ocasião informou que o saldo líquido de investimentos no fechamento do mês foi de 

R$ 131.997.372,47 (cento e trinta e um milhões, novecentos e noventa e sete mil, 

trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), com índice de 

rentabilidade de 0,53% (cinquenta e três centésimos por cento), acrescentando a 

importância de R$ 663.756,93 (seiscentos e três mil, setecentos e cinquenta e seis 

reais e noventa e três centavos). Em seguida, o Diretor Presidente o Senhor Cleber 

Luis Braga, retoma a palavra solicitando a senhora Raquel Cristiane Navarini, 

Diretora de Benefícios, que procedesse a leitura das concessões de aposentadorias 

e pensões ocorridas durante o mês, sendo: aposentadorias por Tempo de 

Contribuição das Senhoras Djalva Maria da Silva Alonso, Aparecida Donizetti 

Costa e do Senhor Sidney Carlos Schalch; aposentadoria por Invalidez do Senhor 

Antonio Jorge Mota. 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                                 _________________________________ 

 


