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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 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 20 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 

DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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: Deuma Ferreira de Paula 

Sponquiado, Mário Michelli, Sandro de Campos Magalhães e Roberto Arruda; 

Conselheiro Fiscal: Fabrício Henrique Raimondo, realizou-se a Vigésima Segunda 

Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de Administração 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 vigésima primeira 

reunião ordinária realizada no dia 23 de janeiro de 2018.  Após a leitura, a ata é 

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

sendo aprovada pelos presentes.  Dando continuidade aos trabalhos, o Diretor 

Presidente Luis Carlos Benites Biagi informou sobre a renovação contratual com a 

empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Esclareceu que por conta das 

negociações junto a empresa, não houve reajuste nos valores da mensalidade, 

permanecendo o já pactuado no ano anterior.  Na continuidade o Diretor Presidente 

comunica a todos que na última reunião foi tratado sobre a Lei Complementar que 

versa sobre a estrutura organizacional do OLIMPIA PREV, e que ficou acordado que 

na presente reunião seria abordado os ajustes necessários e a aprovação da minuta 

final para ser encaminhada ao Chefe do Executivo Municipal.  Portanto, foram 

abertas a discussões para as alterações pertinentes da minuta do Projeto em 

questão.  Ato contínuo, com a palavra o Senhor Mario Michelli observou uma falha 

de digitação no artigo 9º, que trata sobre as escalas de vencimentos, onde consta 46 

necessita ser ajustado para 47, conforme escala de vencimento constante do anexo 

III da presente minuta.  Na sequência, com a palavra o conselheiro administrativo 
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Sandro de Campos Magalhães pondera que referente a avalição para promoção 

horizontal, constante no artigo 18, deveria ser alterada para sete pontos e não cinco, 

pois como o quadro funcional será reduzido, haverá dificuldade de avaliar com uma 

média de conceito acima de 05 pontos, pois os servidores atingiriam com facilidade 

a média constante na minuta apresentada.  Na esteira o conselheiro Fabricio 

Henrique Raiomondo colocou em questão os requisitos necessários para o 

preenchimento dos cargos a serem criados, sugerindo que não há a necessidade de 

constar o termo noções básicas em informática.  Assim como não havia outras 

observações por parte dos demais conselheiros a minuta com as alterações 

proposta pelos membros entra em discussão.   Não havendo impugnações, a minuta 

com as alterações, foi aprovada por todos os presentes.  Assim, o Diretor Presidente 

Luis Carlos Benites Biagi, salienta que a minuta será encaminha ao Prefeito 

Municipal, para que o mesmo analise e posteriormente encaminhe a Câmara 

Municipal de Olímpia para seu tramite legal.  Prosseguindo, o Diretor Financeiro 

Márcio Francisco de Deus, informou que no mês de janeiro o Banco do Brasil 

concentrou 58,24% (cinquenta e oito virgula vinte e quatro por cento) da carteira e o 

Banco Caixa Econômica Federal ficou com 41,76% (quarenta e um virgula setenta e 

seis por cento) do patrimônio líquido do OLIMPIA PREV.  Seguidamente relata que o 

aumento de participação do Banco Caixa Econômica Federal na concentração do 

patrimônio se realizou por conta da transferência de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 

de reais).  Ainda com a palavra, informa que R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais) foram alocados no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no Fundo 

de Investimento CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.  Na 

sequência, o Diretor Financeiro disponibilizou a planilha com saldos atualizados de 

investimentos e o relatório da consultoria financeira Crédito & Mercado a todos os 

presentes.  Dando seguimento, o Diretor de Benefícios Cleber Luis Braga, informa 

que houve por determinação judicial a aposentadoria especial com tutela antecipada 

do Senhor João Antonio Carneiro Junior, lotado no cargo de Bombeiro Municipal.  

Informou ainda, que a Assessoria Jurídica do OLÍMPIA PREV está recorrendo da 

decisão em instância superior por entender que não caberia tutela antecipada no 

caso e que, se caso haja reversão da decisão em liminar, o referido funcionário 
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deverá ser reenquadrado no seu cargo ora desligado pela Prefeitura.  Ainda com a 

palavra, o Diretor de Benefícios Cleber Luis Braga procede a leitura do resumo dos 

processos de Aposentadorias e Pensão, ocorridas durante o mês de fevereiro.  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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Cleber Luis Braga _________________________________ 

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado _________________________________ 

Edson José Bertuolo _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

Luis Carlos Benites Biagi _________________________________ 

Mário Michelli 

Marcio Francisco de Deus 

_________________________________ 

_________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


