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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA 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 MARÇO DE 2018, ÀS DEZESSETE 

HORAS.       

 

Aos vinte dias do mês de março 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: 

Fabrício Henrique Raimondo e Liamar Aparecida Veroneze Correa, realizou-se a 

Vigésima Terceira Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de 

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

justificou a ausência da Conselheira de Administração Senhora Deuma Ferreira de 

Paula Sponquiado.  Prosseguindo o Presidente solicita ao Diretor de Benefícios 

Cléber Luis Braga que proceda a leitura da ata da vigésima segunda reunião 

ordinária realizada no dia 20 de fevereiro 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 a todos os presentes sobre a necessidade de 

contratar dois estagiários por tempo determinado para prestarem serviços no 

recadastramento que está sendo programado para iniciar na segunda quinzena do 

mês de abril, informando ainda que o referido recadastramento será feito dentro do 

sistema do software da empresa Fiorilli, possibilitando atualizar toda base cadastral, 

bem como poder contar com a inserção de foto e digital do aposentado ou 

pensionista.  Nesse sentido, toma a palavra o Diretor de Benefícios Cleber Luis 

Braga, informando que a divulgação do dia e horário do recadastramento será feita 

de forma individual, sendo entregue uma carta via correspondência no endereço de 

cada um dos segurados, bem como divulgação constante no Diário Oficial do 

Município, e que, os que não puder comparecer no dia e horário marcado, será 
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reagendado ou até mesmo os estagiários estar se deslocando na residência do 

aposentado ou pensionista nos casos de enfermidade ou impossibilidade.  Na 

sequência, retoma a palavra o Diretor Presidente Luís Carlos Benites Biagi, que 

informa a todos que está sendo providenciado uniformes as estagiárias que prestam 

serviços junto ao Instituto, podendo assim padronizar e divulgar a marca OLÍMPIA 

PREV.  Prosseguindo, o Diretor Financeiro Márcio Francisco de Deus, informou 

que no exercício de fevereiro, o patrimônio líquido do OLIMPIA PREV encerrou com 

o valor de R$ 115.707.601,23 (cento e quinze milhões, setecentos e sete mil, 

seiscentos e um reais e vinte e três centavos). Sobre a distribuição dos recursos 

junto aos Bancos, informou que no Banco do Brasil o valor foi de R$ 67.551.713,39 

(sessenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e treze reais 

e trinta e nove centavos) representando 58,38% (cinquenta e oito virgula trinta e oito 

por cento) do valor e o Banco Caixa Econômica Federal com o valor de R$ 

48.155.887,84 (quarenta e oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e 

oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) representando 41,62% (quarenta e 

um virgula sessenta e dois por cento) da carteira líquida. Informou que houve baixa 

remuneração na rentabilidade dos fundos e com uma evolução financeira de 0,58% 

(zero virgula cinquenta e oito por cento) com rendimento apurado no valor de R$ 

663.208,39 (seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e oito reais e trinta e nove 

centavos). Ainda com a palavra considerou que na rentabilidade acumulada o 

OLIMPIA PREV possui um índice positivo de 2,06% (dois virgula seis por cento).  

Ato contínuo, o Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, informou aos 

membros do Conselho de Administração que em reunião ordinária do Conselho 

Fiscal, realizada na mesma data, foi apreciada e aprovada por unanimidade as 

contas do exercício financeiro do ano de 2017.  Portanto, na esteira é apresentado 

aos membros do Conselho de Administração as contas do mesmo exercício para 

apreciação.  Após apreciada e discutida, as mesmas foram também aprovadas por  

unanimidade dos membros presentes.  Dando seguimento, 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 março.  Não havendo mais 

assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados.  Do que, para constar 
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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 _________________________________ 

 


