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ATA DA VIGÉSIMA 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 DEZEMBRO DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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, Mário Michelli, Sandro de Campos Magalhães e Silas Rosa; 

Conselheiros Fiscais: Edson José Bertuolo e Liamar Aparecida Veroneze Correa, 

realizou-se a Vigésima Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração do OLÍMPIA PREV.  Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente 

Luis Carlos Benites Biagi comunica a todos que o pagamento referente ao mês de 

dezembro vai ser realizado no dia 27 próximo futuro, acompanhando o pagamento 

dos servidores ativos da Prefeitura Municipal.  Na sequência, comunica que o 

Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento aprovaram por unanimidade o equilíbrio 

das aplicações no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e que o ajuste para 

que o referido equilíbrio aconteça deverá ser alocado junto ao Banco Caixa 

Econômica Federal, a importância de R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e 

quinhentos mil reais).  Mas ponderou que se a movimentação alterar a estratégia de 

alocação, ocorrerá sempre com aplicação em fundo já previamente analisado pela 

empresa de Consultoria Financeira Crédito & Mercado.  Esclarecendo ainda, que a 

transferência ocorrerá de acordo com a necessidade e expectativa de rentabilidade 

dos novos produtos analisados.  Ato contínuo, o Conselheiro de Administração 

Mário Michelli, toma a palavra fazendo suas ponderações e concordando com o 

referido equilíbrio financeiro junto aos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil, achando justo a possível transferência.  Assim, na sequência, é colocado em 

discussão e votação pelos membros do Conselho de Administração a possível 

transferência para obter o equilíbrio financeiro entre as instituições bancárias. Não 

havendo impugnações, é aprovado pelo Conselho de Administração.  Prosseguindo, 
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o Diretor Financeiro Márcio Francisco de Deus, informou que o Banco do Brasil 

realizou uma restituição no valor de R$ 5.527,87 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete 

reais e oitenta e sete centavos) vinculados a tarifa de cobrada para liberação de 

folha de pagamento dos servidores. Justificou que a cobrança foi indevida e ocorreu 

por corta da junção das operações das agências 6577-3 e 0165-5.  Ainda com a 

palavra, informou que o OLIMPIA PREV está concluindo a negociação com o Banco 

do Brasil para que seja zerado as tarifas de transações de DOC e TED e que 

também, no mês de novembro houve apenas a realização de um pagamento através 

de cheque e que a meta para 2018 é zerar a emissão de cheques.  Na sequência, 

com a palavra o Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi, comunica a todos 

que será depositado até o dia 31 de dezembro de 2017 os valores de precatórios 

que o OLÍMPIA PREV obrigatoriamente necessita quitar com a justiça.  Informa 

ainda, que as origens desses precatórios são de ações judiciais e que o não 

cumprimento gera punições aos gestores.  Prosseguindo, o Diretor Financeiro 

Marcio Francisco de Deus informa que no exercício de novembro o Banco do 

Brasil concentrou 63,14% (sessenta e três vírgula quatorze por cento) do patrimônio 

líquido e o Banco Caixa Econômica Federal concentrou 36,86% (trinta e seis vírgula 

oitenta e seis por cento), encerrando o mês com o patrimônio líquido de R$ 

110.471.316,76 (cento e dez milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e 

dezesseis reais e setenta e seis centavos).  Na sequência, considerou o baixo incide 

de rentabilidade dos fundos vinculados aos IMA’s de modo que para o mês em 

referência apresentou números negativos. Sobre a estratégia de alocação dos 

recursos o Diretor Financeiro informa que o Comitê de Investimentos definiu baixa 

exposição a riscos, com a manutenção dos fundos atrelados ao CDI.  Ainda com a 

palavra, demostrou que a meta esperada para o exercício foi de 8,06% (oito vírgula 

zero seis por cento) e o OLÍMPIA PREV manteve-se à frente com o percentual de 

10,77% (dez vírgula setenta e sete por cento).  Informa ainda que com a redução da 

taxa Selic, o Comitê de Investimentos deverá delinear novas ações, considerando 

que haverá baixo desempenho da renda fixa.  Dando continuidade, o Diretor de 

Benefícios Cleber Luis Braga procede a leitura do resumo dos processos de 

Aposentadorias e Pensão, ocorridas durante o mês de dezembro.  Ato contínuo, o 

Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi, assume a palavra e agradece a todos 
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pela participação durante todo o ano de 2017 e deseja um Feliz Natal e um Próspero 

Ano Novo.  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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Amira Sarout Ferreira _________________________________ 

Cleber Luis Braga _________________________________ 

Edson José Bertuolo _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

Luis Carlos Benites Biagi _________________________________ 

Mário Michelli 

Marcio Francisco de Deus 

_________________________________ 

_________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


