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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO 

DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.       

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 

às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor Luis Carlos Benites Biagi, 

Diretor Presidente do Olímpia Prev, e presentes os demais membros da Diretoria e 

Conselhos: Diretor de Benefícios, Cleber Luis Braga; Diretor Financeiro, Marcio 

Francisco de Deus; Conselheiros de Administração: Amira Sarout Ferreira, 

Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Walter José Cavanha; Conselheiros 

Fiscais: Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari, realizou-se 

a Décima Quarta Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia Prev.  Dando 

início aos trabalhos, o Diretor Presidente solicita ao Diretor de Benefícios Cléber 

Luis Braga que proceda a leitura da ata da décima terceira reunião ordinária 

realizada no dia trinta de maio de dois mil e dezessete.  Após a leitura, a ata é 

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

sendo aprovada pelos presentes.  Em sequência, o Diretor Presidente Luis Carlos 

Benites Biagi informa que o prazo de vencimento para regularização do Certificado 

de Regularidade Previdenciária – CRP será até o dia 5 de julho de 2017, e que no 

momento estão sendo providenciados os documentos necessários para sanar 

apenas 5 irregularidades, dependendo apenas de assinaturas para o envio aos 

órgãos competentes para a emissão do novo Certificado em questão.  Ato contínuo, 

o Diretor Presidente informa sobre a prestação de serviço que a Assessoria Jurídica 

do OLÍMPIA Prev vem realizando junto aos servidores públicos de nosso Município 

semanalmente e que a questão vem sendo muito elogiada pelos assistidos.  Informa 

ainda que, com a contratação da empresa que prestará os serviços de atualização e 

confrontamento com as informações do RH da Prefeitura sobre os servidores 

públicos, será ainda mais fácil sanar todas as dúvidas e questionamentos que 

nossos servidores possam ter de forma mais ampla e objetiva.  Prosseguindo, o 

Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, informa aos conselheiros que não 

houve o desenquadramento dos fundos conforme a resolução 3.922/2010.  Na 

sequência informou que no fechamento do mês de maio a composição dos fundos 
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somaou a importância de R$ 102.731.302,57 (cento e dois milhões, setecentos e 

trinta e um mil, trezentos dois reais e cinquenta e sete centavos).  Esclareceu ainda 

que a rentabilidade no mês de maio foi prejudicada por conta das ocorrências no 

cenário político de nosso País, que consequentemente prejudicou o desempenho 

financeiro dos fundos.  Sobre o assunto, informou que a rentabilidade de 0,19% 

(zero vírgula dezenove por cento) produziu R$ 194.531,49 (cento e noventa e quatro 

mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) de aumento sobre o 

capital investido.  Com a palavra ainda, considerou que os fundos atrelados aos 

IMA´s foram os que apresentaram o pior desempenho.  Ressalta ainda que, o Banco 

do Brasil concentrou 62,49% (sessenta e dois vírgula quarenta e nove por cento) da 

carteira, e o Banco Caixa Econômica Federal 37,51% (trinta e sete vírgula cinquenta 

e um por cento).  Dando continuidade, o Diretor de Benefícios Senhor Cleber Luis 

Braga procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadoria e Pensões 

ocorridas durante o mês de maio.  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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