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ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 31 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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, Roberto Arruda, Sandro 

de Campos Magalhães e Silas Rosa; Conselheiros Fiscais: Edson José Bertuolo, 

Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari, realizou-se a 

Décima Oitava 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.  Toma a 

palavra o Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, informa a todos que em 

virtude da saída do Conselheiro de Administração, Senhor Walter José Cavanha, 

conforme pauta da reunião passada, houve a convocação do suplente eleito dos 

Servidores Inativos Senhor Mário Michelli, o qual está presente hoje em nossa 

reunião e conforme consta no inciso XXIV, do artigo 66, da Lei Complementar n.º 

80/2010, na qualidade de Diretor Presidente Substituto, DECLARO empossado 

como Conselheiro de Administração a partir desta data o Senhor Mário Michelli.  Na 

esteira, todos os membros presentes manifestam suas boas vindas ao novo 

integrante do Conselho de Administração.  Com a palavra, o Senhor Mário Michelli 

agradece a todos e se coloca a disposição de todos na ajuda com sua contribuição.  

Na sequencia, o Diretor de Benefícios Cléber Luis Braga que proceda a leitura da 

ata da décima sétima reunião ordinária realizada no dia 26 de setembro de dois mil e 

dezessete.  Após a leitura, a ata é colocada em discussão.  Com a palavra, o Senhor 

Mário Michelli indaga sobre o registro da criação de cargos no OLÍMPIA PREV.  Em 

seguida, o Diretor de Benefício Cléber Luis Braga esclarece que está sendo 

redigida uma minuta de Projeto de Lei Complementar, criando a estrutura funcional 

do OLÍMPIA PREV e que será encaminhado à apreciação do Senhor Prefeito 

Municipal e que será posteriormente encaminhado a Câmara Municipal para 
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aprovação. Esclarecendo ainda sobre a importância do OLÍMPIA PREV possuir uma 

estrutura própria, já que hoje não temos servidores no quadro, dependendo de 

estagiários e funcionário cedido pelo Poder Executivo.  E assim, realizada a 

explicação, não havendo impugnações, a ata é colocada em votação, sendo 

aprovada pelos presentes.  Prosseguindo, o Diretor de Benefícios Cléber Luis 

Braga, informa a todos sobre o convênio firmado entre a Associação dos 

Funcionários Públicos do Município de Olímpia e o OLÍMPIA PREV, para o desconto 

em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas que realizaram compras 

com o cartão da referida associação, bem como dos planos de saúde e contribuição 

mensal no valor de 1,5% (um virgula cinco por cento) dos aposentados e 

pensionistas que autorizaram formalmente o referido desconto.  Informa ainda que, 

por não haver tempo hábil para o desconto no mês de outubro, os valores serão 

lançados no mês de novembro e que para não haver dúvidas com relação as 

despesas, será encaminhado ofício com os devidos esclarecimentos aos 

beneficiários que por ventura tenham realizados as despesas.  Na esteira, o Diretor 

Financeiro Márcio Francisco de Deus, informa que não houve desenquadramento 

dos fundos de investimento. Sobre a rentabilidade esclareceu que o mês foi de 

equilíbrio, o que permitiu o fechamento com R$ 1.205.124,65 (um milhão, duzentos 

e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) de 

rentabilidade. Um acrescimento de 1,11% (um virgula onze por cento) de acréscimo 

sobre o patrimônio liquido do Instituto. Considerou na sua abordagem que os fundos 

atrelados aos IMAS, mantiveram suas performances no mês em questão, 

proporcionando atendimento e superação da meta atuarial. No prosseguimento dos 

trabalhos, destacou a visita da empresa de consultoria contratada pela Prefeitura, o 

Instituto Aquilla, que a pedido do chefe do executivo verificou as rotinas quanto aos 

procedimentos de aposentadorias, bem como a metodologia aplicada para 

movimentação dos recursos.  Dando continuidade, o Diretor de Benefícios Cleber 

Luis Braga procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadorias e 

extinções de benefícios, ocorridos durante o mês de outubro.  Na esteira, o Diretor 

de Benefícios informa sobre o sistema instalado da Four Info já se encontra em 

funcionamento, porém em processo de alimentação de dados, mas que, já é 

possível verificar o grande avanço nos pedidos de tempo de contribuição que já 
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estão sendo gerados pelo referido sistema.  Ato contínuo, o Diretor Financeiro 

Márcio Francisco de Deus, informa sobre o pagamento dos jetons dos 

Conselheiros, que já possui todas as contas e no mês de novembro já vai ser 

creditado nas referidas contas bancárias.  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 _________________________________ 

Mário Michelli _________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


