
 
 

 
 

ATA DA VIGÉSIMA 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 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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: 

Mário Michelli, Roberto Arruda, Sandro de Campos Magalhães e Silas Rosa; Conselheiros 

Fiscais: Edson José Bertuolo, Fabrício Henrique Raimondo e Liamar Aparecida Veroneze 

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

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

ausência da Conselheira Administrativa Senhora Deuma Ferreira de Paula Sponquiado.  Dando 

sequencia, solicita ao Diretor de Benefícios Cléber Luis Braga que proceda a leitura da ata da 

vigésima quinta reunião ordinária realizada no dia 22 de maio de 2018.   Após a leitura, a ata é 

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

aprovada pelos presentes.  Ato contínuo, o Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi 

comunica a todos que foi solicitada a presença do Senhor André Sablewski Grau – MIBA 2372, 

Atuário do OLÍMPIA PREV e solicita ao mesmo que apresente e expõe os dados do levantamento 

do Cálculo Atuarial para os membros da Diretoria Executiva e Conselho de Administração.  Com 

a palavra, o Senhor André Sablewski Grau faz uma explanação do conteúdo elaborado e 

demonstra todos os dados e resultados obtidos com o referido cálculo com a apresentação de 

tabelas de cálculo, demonstrativos de projeções atuariais e alíquotas.  Na sequencia, exposto 

todo o resultado, o Senhor André Sablewski Grau esclarece algumas dúvidas questionadas 

pelos membros, dando por encerrada sua explanação.  Com a palavra o Diretor Presidente Luis 

Carlos Benites Biagi, faz agradecimento ao Senhor André Sablewski Grau pela presença e 

explanação.  Dando Sequencia, o Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi, coloca em 

discussão entre os membros presentes o cálculo atuarial, que após apreciação é aprovado pelos 

conselheiros administrativos.  Posterior a tal feito, o Diretor Presidente solicita a fixação de cópia 

do mesmo no mural de avisos do Instituto.  Em continuidade, informa a todos que foram apurados 

os valores de devoluções da sentença 2014.0000619502, relativos a férias em pecúnia, 1/3 das 



 
 

 
 

férias em pecúnia e licença-prêmio em pecúnia, recolhidos indevidamente ao OLÍMPIA PREV 

pela Prefeitura Municipal, e conforme acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos do 

Município de Olímpia, foram estabelecidas as datas para pagamento em 4 (quatro) etapas, e a 

primeira remessa o referido sindicato entregou o Termo de Acordo faltando os números de CPF 

do requerente e foram devolvidos para as devidas correções.  Em sequencia, o Diretor Presidente 

solicita ao Senhor Marcelo Dalmo, Contador do OLÍMPIA PREV que se encontrava presente 

para relatar sobre a situação atual do COMPREV.  Com a palavra, o Senhor Marcelo Dalmo 

relata que foram encaminhados ao INSS todas as documentações exigidas, até o ano de 2015 e 

no momento estava aguardando que eles apresentassem o mapa.  Em seguida, o Diretor 

Financeiro Marcio Francisco de Deus, toma a palavra e entrega aos presentes a planilha com 

saldos atualizados dos fundos, bem como o relatório de investimentos do mês de maio, elaborado 

juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Na continuidade dos 

trabalhos, informa que o saldo líquido dos investimentos no mês foi de                   R$ 

117.027.966,18 (cento e dezessete milhões, vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

dezoito centavos).  Ainda com a palavra, ressaltou que a rentabilidade no mês apresentou 

resultado negativo em -1,03% (menos um vírgula três por cento).  Esse resultado representou 

uma redução no patrimônio no importe de R$ 1.216.512,63 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, 

quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos). O senhor Marcio Francisco de Deus 

argumentou que a paralização dos caminhoneiros desestabilizou o mercado que já apresentava 

um elevado grau de desconfiança por conta dos atrasos nas votações das reformas.  Na esteira, 

informou sobre a ocorrência de reunião extraordinária no dia 23 de maio de 2018, junto ao comitê 

com a presença do Gerente Regional da Caixa Econômica Federal, especialista no segmento de 

RPP´s. Sobre o evento, informou que o especialista sugeriu cautela e que qualquer movimento de 

resgate deverá considerar o maior número de variáveis possíveis, a fim de evitar a contabilização 

de prejuízos.  Ato contínuo, com a palavra o Diretor de Benefícios Cleber Luis Braga apresenta 

os números finais da 1ª (primeira) etapa do recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do 

OLÍMPIA PREV, informando que foram convocados 664 (seiscentos e sessenta e quatro) 

beneficiários, sendo que compareceram 543 (quinhentos e quarenta e três), 84 (oitenta e quatro) 

não compareceram e 37 (trinta e sete) vieram parentes informando que os mesmos estariam 

impossibilitados de comparecer por estarem enfermos ou por não poderem se locomover.  Assim, 

dos 37 (trinta e sete) que justificaram, serão marcadas as visitas dos servidores do OLÍMPIA 

PREV para o recadastramento e os demais, 84 (oitenta e quatro) haverá uma nova convocação 



 
 

 
 

para a prova de vida.  Dando seguimento, ainda com a palavra o Diretor de Benefícios procede a 

leitura do resumo dos processos de Aposentadoria e Pensão, ocorridas durante o mês de junho.  

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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