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ATA DA DÉCIMA 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 29 DE AGOSTO DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezessete, às dezessete horas, presentes os membros da Diretoria e Conselhos: 

Diretor de Benefícios, Cleber Luis Braga; Diretor Financeiro, Marcio Francisco de 

Deus; Conselheiros de Administração: Amira Sarout Ferreira, Sandro de Campos 

Magalhães, Silas Rosa e Walter José Cavanha; Conselheiros Fiscais: Edson 

José Bertuolo, Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari, 

presente também o convidado Dr. Luiz Fernando Rimoli, realizou-se a Décima 

Sexta Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do 

Olímpia Prev.  Dando início aos trabalhos, o Diretor de Benefícios comunica a 

ausência do Diretor Presidente Luís Carlos Benites Biagi e do Conselheiro de 

Administração Roberto Arruda.  Na sequencia, agradece a presenta do Dr. Luiz 

Fernando Rimoli, que participa da presente reunião como convidado.  Ato contínuo, 

foi passado aos presentes que está sendo providenciado junto aos órgãos 

competentes, todas as informações necessárias para a inserção da base de dados 

no sistema da Four Info, e que está agendado a visita do técnico para a instalação 

do sistema nos computadores do OLIMPIA PREV.  Prosseguindo, foi colocado em 

pauta a importância da criação de cargos de provimento efetivo no Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, pois como todos 

sabem, o órgão não possui servidores próprios, dependendo de cessões de 

servidores do Poder Executivo e Estagiários para que a instituição possa funcionar.  

Nesse sentido, está sendo elaborado projeto de lei complementar para ser 

encaminhado ao Prefeito e posteriormente a Câmara Municipal de Olímpia, criando 

a reestrutura organizacional do OLIMPIA PREV, visto que hoje, há 2 cargos de 

Agentes Previdenciários criados na Lei Complementar n.º 138/2010, porém regidos 

pela Prefeitura e os mesmos necessitam ser criados através de lei própria, alocando 

os cargos no próprio Instituto e não na Prefeitura.   Foi colocado também em pauta 

os aditivos de contrato firmado com as empresas de assessoria que prestam 
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serviços junto ao OLIMPIA PREV, informando que foram aditivados com os mesmos 

valores.  Na sequencia, com a palavra a Presidente do Conselho de Administração, 

Amira Sarout Ferreira juntamente com o Diretor Financeiro Marcio Francisco de 

Deus, informaram sobre a ocorrência de reunião extraordinária do Comitê de 

Investimento, em virtude do desenquadramento do FUNDO PERFIL FIC RENDA 

FIXA PREVIDENCIÁRIO no Banco do Brasil.  Ficando definido a alocação de                 

R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), sendo dividido em dois 

fundos de renda fixa no Banco do Brasil. A primeira alocação no valor de               

R$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) no FUNDO BB 

ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e R$ 2.750.000,00 (dois 

milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para fundo IMA Geral EX-C TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.  Nesse sentido a operação foi 

colocada em discussão pelos membros do Conselho Administrativo.  Não havendo 

impugnações, as referidas operações foram aprovadas.  Na sequencia, o Diretor 

Financeiro Marcio Francisco de Deus, disponibilizou aos presentes a planilha de 

saldo dos fundos de investimentos atualizada e o relatório da empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado.  Sendo verificado no fechamento do mês 

de julho o montante de R$ 106.189.122,26 (cento e vinte e seis milhões, cento e 

oitenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), referente aos 

fundos de investimentos.  Destacou ainda, a leve recuperação da rentabilidade, 

informando que obteve o retorno de 2,06% (dois virgula zero seis por cento) do 

patrimônio líquido.  Na continuidade de sua explanação, informou sobre o 

pagamento de bônus em cota do FUNDO BB PREV TIT PUB IPCA II, no valor de  

R$ 82.505,98 (oitenta e dois mil, quinhentos e cinco mil reais e noventa e oito 

centavos) com aplicação automática em BB PREV RENDA FIXA FLUXO, do Banco 

do Brasil e também o pagamento no banco Caixa Econômica Federal, de bônus da 

cota do FUNDO CAIXA BRASIL 2020 IV TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, no 

valor de R$ 220.194,53 (cento e vinte mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta 

e três centavos) que foram imediatamente aplicados no mesmo banco em IMA 

GERAL.  Dando continuidade, o Diretor de Benefícios Senhor Cleber Luis Braga 

procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadoria e Extinções de 

Pensões por Morte, ocorridas durante o mês de agosto.  Não havendo mais 



 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

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 _________________________________ 

Luiz Fernando Rimoli _________________________________ 

 


