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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, ÀS 

DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezesseis, 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: Roberto Arruda, 

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

Fiscais: Edson José Bertuolo e Paulo Augusto Minari, realizou-se a Oitava 

Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia Prev.  Dando início aos 

trabalhos o Diretor Presidente esclarece sobre a antecipação da referida reunião, 

uma vez que, os Conselhos necessitam aprovar a Política de Investimento do 

OLÍMPIA Prev e a mesma deverá ser encaminhada até o dia 30 de dezembro de 

2016 ao Ministério da Previdência Social.  Em continuidade, é solicitado ao Senhor 

Cleber Luis Braga que proceda a leitura da ata da sétima reunião ordinária 

realizada no dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezesseis.  Após a leitura, a 

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

votação, sendo aprovada pelos presentes.  Em sequência, foi apresentada a todos 

os presentes cópia da Política de Investimento do OLÍMPIA Prev, para o ano de 

2017, informando também, que a mesma foi analisada e aprovada pelos membros 

do Comitê de Investimento em seu inteiro teor.  Sendo assim, foi colocada em 

discussão e votação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.  Não 

havendo impugnações, a Política de Investimento também restou aprovada pelos 

membros dos referidos conselhos.  Ato contínuo, o Diretor Presidente informou que 

no dia 13 de dezembro de 2016 houve uma reunião com o futuro prefeito eleito, 

Senhor Fernando Augusto Cunha, acompanhado do Senhor Edilson Cesar De 

Nadai, para que os mesmos conhecessem o OLÍMPIA Prev, apresentando-lhes a 

vida financeira, os processos de aposentadorias e pensões e toda a estrutura física 

de nosso Instituto.  Nesse sentido, os mesmos não demonstraram preocupação 
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quanto a condução dos trabalhos realizados pela atual Diretoria do OLÍMPIA Prev.  

Em seguida, a Diretoria informa que o pagamento dos aposentados e pensionistas 

foi antecipado para o dia 23 de dezembro de 2016.  Em sequência, o Diretor de 

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

de Aposentadoria e Pensões ocorridas durante o mês de dezembro.  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 _________________________________ 

Marcio Francisco de Deus _________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

Walter José Cavanha _________________________________ 

 


