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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016, 

ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

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

dezesseis, 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 e Silas Rosa; 

Conselheiros Fiscais: Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto 

Minari, realizou-se a Sétima Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia 

Prev.  Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente solicita que o Senhor Cleber 

Luis Braga proceda a leitura das atas da terceira reunião extraordinária realizada no 

dia onze de outubro de dois mil e dezesseis e a sexta reunião ordinária realizada no 

dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezesseis.  Após a leitura, as atas são 

colocadas em discussão.  Não havendo impugnações, as atas são colocadas em 

votação, sendo aprovadas pelos presentes.  Em continuidade, o Diretor Presidente 

explana sobre a possibilidade de alteração da carteira de investimento na Caixa 

Econômica Federal, de acordo com decisões discutidas anteriormente, com o 

objetivo do equilíbrio de investimentos entre o Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal, mas que essas tratativas seria objeto de reuniões futuras.  Ato contínuo, o 

Diretor Financeiro, Marcio Francisco de Deus apresenta os Relatórios da Crédito & 

Mercado.  Em sequência, o Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi menciona 

a reportagem publicada no Jornal o Estado de São Paulo, sobre aposentadorias e 

sobre as situações dos Institutos de Previdência.  A seguir, o Conselheiro Fiscal 

Paulo Augusto Minari solicita a palavra e relata sobre as medidas que estão sendo 

tomadas pelo Governo Federal em relação as aposentadorias.  Ato contínuo, o 

Conselheiro Administrativo Roberto Arruda, indaga sobre a morosidade da análise 

de algumas aposentadoria que estão sendo requeridas no OLIMPIA PREV, e que foi 

respondido pelo Diretor de Benefícios Cleber Luis Braga, informando que alguns 
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processos realmente são um pouco mais demorados que outros, pois requer 

documentos específicos ao caso, que somente são observados após análise técnica 

no setor jurídico do Instituto.  Ato contínuo, o Diretor Presidente Luis Carlos 

Benites Biagi agradece a dedicação e o empenho do Diretor de Benefícios Cleber 

Luis Braga e do Conselheiro Administrativo Sando de Campos Magalhaes, no 

sentido do trabalho árduo que foi desenvolvido na incorporação do abono aos 

aposentados e pensionistas do OLÍMPIA PREV, informando ainda a todos, que a 

incorporação só foi feita a partir de novembro, pois foi encaminhado ofício a 

Prefeitura Municipal, solicitando a possibilidade da retroatividade desde janeiro de 

dois mil e dezesseis, e o mesmo mereceu parecer desfavorável, solicitando que 

fosse incorporado a partir de novembro de dois mil e dezesseis.  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 novembro.  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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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