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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017, ÀS 

DEZESSETE HORAS.       

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro 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, 

Roberto Arruda, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Walter José 

Cavanha; Conselheiros Fiscais: Edson José Bertuolo, Liamar Aparecida 

Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari, realizou-se a Nona Reunião Ordinária, 

da Diretoria Executiva do Olímpia Prev.  Dando início aos trabalhos, é solicitado ao 

Senhor Cleber Luis Braga que proceda a leitura da ata da oitava reunião ordinária 

realizada no dia vinte e dois de dezembro 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 apresentado 

requerimento da Associação dos Funcionários Públicos do Município de Olímpia, 

que solicita a assinatura de convênio entre a referida Associação e o OLÍMPIA Prev, 

com o desconto em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas que usam 

o cartão de crédito da mesma.  O Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi 

solicita o aval de todos e informa que se aprovado pela maioria vai ser realizada 

consulta sobre se há impedimento legal sobre a assinatura do convênio.  Colocado 

em discussão, foi questionado sobre a forma de repasse, se seria direto para a 

Associação ou para os estabelecimentos comerciais.  O Diretor Presidente informa 

que se concretizado o convênio, o mesmo será repassado para a Associação, da 

mesma forma que é repassado com o convênio do Sindicato dos Servidores 

Públicos do Município de Olímpia.  Ainda em discussão, o conselheiro 

Administrativo, Senhor Roberto Arruda faz uma observação sobre as constantes 

reclamações que os funcionários públicos relatam sobre a referida Associação.  Sem 

mais discussões, foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade, com 
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observações para dar prosseguimentos legais, devendo ser analisado sua 

legalidade.  Em sequência, o Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus 

apresenta relatório de apontamentos do Tribunal de Contas referente ao ano de 

2016.  Esclarece que só houve apontamento sobre os membros integrantes do 

Comitê de Investimento do OLÍMPIA Prev não serem aprovados no curso de CPA 

10, mas que o atual conselho já possui os membros necessários que prevê a 

legislação.   Dando prosseguimento, o Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi 

informa sobre os acordos que estão sendo realizados quanto a devolução da 

extensão de carga horária dos servidores na área da saúde, com recolhimento de 

valores indevido da contribuição ao OLÍMPIA Prev.  O Diretor de Benefícios Cleber 

Luis Braga e o Conselheiro Administrativo Sandro de Campos Magalhães fazem 

uma breve explicação sobre a questão e que, os acordos buscam o não pagamento 

de juros dos referidos valores e sim, somente o que foi recolhido indevidamente.  

Informam também, que os acordos já realizados, houve em sua totalidade a adesão 

dos requerentes.  Ato contínuo, o Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus 

apresenta o Relatório da Crédito & Mercado, relatando que o mesmo contém 

informações do último trimestre e do mês de dezembro de 2016.  Esclarece também 

que não houve nenhum desenquadramento.  Faz comentários sobre o período 

crítico que as aplicações sofreram em determinados meses.  Apresenta as 

distribuições de todos os fundos de investimento e informa sobre a reunião do 

COPOM, onde foi reduzido a taxa Selic.  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 janeiro.  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 _________________________________ 
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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 _________________________________ 

 


