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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA 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 MAIO DE 2019, ÀS DEZESSETE 

HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 

às dezessete horas, sob a o comando do Senhor Márcio Francisco de Deus, 

Diretor Financeiro do OLÍMPIA PREV, e presentes 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 sétima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e 

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

Financeiro Márcio Francisco de Deus, justificou a ausência do Diretor Presidente 

do OLIMPIA PREV, o Senhor Cleber Luis Braga, que por motivos pessoais não 

pode comparecer a esta reunião. Na sequência, o Senhor Marcio Francisco de 

Deus solicita a Diretora de Benefícios Raquel Cristiane Navarini que proceda a 

leitura da Ata da trigésima sexta reunião ordinária, realizada no dia 30 de abril 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 Financeiro, o Senhor Marcio Francisco de Deus destaca a aprovação das 

contas do OLIMPIA PREV, referente ao exercício de 2016 pelo Tribunal de Contas 

do Estado. Na sequência, expôs aos conselheiros as informações referentes ao 

concurso em andamento do OLIMPIA PREV, mencionando a taxa de adesão nas 

inscrições e as últimas tratativas com a empresa Fundação para o Vestibular da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, 

responsável pela realização do concurso. Continuando sua explanação, o Senhor 

Marcio Francisco de Deus informa a todos sobre o reajuste anual que será 

concedido aos aposentados e pensionistas que são beneficiados pelas regras que 

são contempladas por paridade, ou seja, que são reajustados pelo mesmo 

percentual do funcionalismo público municipal, e que, de acordo com a Lei Municipal 
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n. º 4.454, de 15 de maio de 2019, o reajuste será de 4% (quatro inteiros por cento), 

a partir de 1.º de janeiro de 2019. Na sequência, o senhor Márcio Francisco de 

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

relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria 

financeira Crédito & Mercado relativo ao mês de abril. Os membros do Conselho 

apuraram o patrimônio líquido de R$ 133.254.322,47 (cento e trinta e três milhões, 

duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e sete 

centavos), com rentabilidade no importe de R$ 1.190.057,14 (um milhão, cento e 

noventa mil, cinquenta e sete reais e quatorze centavos), destacando o desempenho 

abaixo da meta atuarial, que ficou em 3,82% (três inteiros e oitenta e dois 

centésimos por cento). Em seguida, o Senhor Márcio Francisco de Deus, 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 Idade da Senhora Claudete Martini Gemignani Correa; 

aposentadorias por Tempo de Contribuição das Senhoras Lilian Aparecida Lupi 

Nardello e Devani de Cassia Gonçalves Dias; aposentadoria por Invalidez do 

Senhor Roberto da Silva Britto; aposentadoria Especial do Senhor João Wilton 

Minari. 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 

_________________________________ 

_________________________________ 

Raquel Cristiane Navarini _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 
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Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

Victor Artur Lopes Torres                                 _________________________________ 

 

 


