
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 

2017, ÀS DEZESSETE HORAS.       

Aos trinta dias do mês de maio 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, Silas Rosa e Walter José Cavanha; Conselheiros Fiscais: 

Edson José Bertuolo, Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto 

Minari, realizou-se a Décima Terceira Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do 

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

ausência justificada do Diretor Presidente Luís Carlos Benites Biagi.  

Prosseguindo, informa a todos os presentes que o Senhor André Sablewski Grau, 

atuário que presta serviços ao OLIMPIA Prev foi convidado para explanar sobre o 

cálculo atuarial elaborado para o ano de 2017, com base nos dados coletados até 

dia 31 de dezembro de 2016.  O Diretor de Benefícios apresenta o atuário aos 

demais membros e passa a palavra ao mesmo.  Com a palavra, o Senhor André 

Sablewski Grau saúda a todos e faz uma explanação sobre o Plano de Custeio do 

Sistema Previdenciário do Município de Olímpia, com base nos dados coletados até 

dia 31 de dezembro de 2016, nas administrações Direta e Indireta da Prefeitura 

Municipal da Estância Turística de Olímpia.  Na sequencia, apresenta as mudanças 

na avaliação atuarial provocada pela emissão da nota técnica da SPPS de 26 de 

novembro de 2016, proibindo assim o uso da geração futura na avaliação atuarial.  

Informa ainda, que tal mudança nos forçou a realizar a avaliação atuarial com a 

alíquota normal patronal em 15,84% (quinze vírgula oitenta e quatro por cento) e 

funcional em 11% (onze por cento), o que gerou o déficit atuarial apresentado.  

Porém a alíquota suplementar já estabelecida em lei de 6,16% (seis vírgula 

dezesseis por cento) é suficiente para equacionar o déficit e promover o equilíbrio 

financeiro e atuarial do Regime de Previdência.  Concluiu ainda que, apesar das 

mudanças, não haverá necessidade de reformulação das alíquotas do sistema, 

portanto o equilíbrio financeiro e atuarial está garantido.  Após a apresentação, o 
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Senhor André Sablewski Grau se coloca a disposição de todos para 

esclarecimentos e dúvidas, mas não havendo questionamentos deu-se por 

encerrado a explanação.  Dando sequencia na reunião, o Diretor de Benefícios 

procede a leitura da ata da décima segunda reunião ordinária realizada no dia vinte 

e cinco de abril de dois mil e dezessete.  Após a leitura, a ata é colocada em 

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

aprovada pelos presentes.  Em sequência, o Diretor Financeiro informa sobre a 

contratação de empresa para a implantação de um sistema para alimentar dados no 

OLIMPIA PREV, informando ainda que o referido sistema permite o cruzamento de 

informações junto ao RH da Prefeitura Municipal para uma maior segurança nas 

informações a serem coletadas para a contagem de tempo de serviço do servidor.  

Ato contínuo, informa a todos que no dia 17 de maio último, houve reunião com a 

Diretoria do OLIMPIA PREV e com a Gerência Regional do Banco do Brasil para 

tratar de assuntos referente a mudanças de carteira, ficando decidido naquele dia 

que seria marcado uma reunião extraordinária com o Comitê de Investimento para a 

apresentação de sugestões de mudança.  O Diretor Financeiro informa que com as 

notícias veiculadas na mídia naquele dia, sobre informações envolvendo o 

Presidente da República, a situação financeiro do País ficou estremecida, portanto 

não haveria de prosseguir no momento com o agendamento de reunião do Comitê 

de Investimento para possível mudanças de carteira, resolvendo esperar alguns dias 

até o cenário demonstrar seguro.  Prosseguindo, o Diretor Financeiro Marcio 

Francisco de Deus, expõe aos presentes que no exercício em análise não houve o 

desenquadramento dos fundos com relação ao disposto na resolução n.º 

3.922/2010.  Explana também na ocasião, que no fechamento foi verificado um total 

de R$ 102.265.225,90. (cento e dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, 

duzentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).  Ato contínuo, informa que a 

rentabilidade de 0,43% (zero vírgula quarenta e três por cento) da carteira é a menor 

do exercício de dois mil e dezessete.  Na continuidade dos trabalhos, esclarece 

sobre o péssimo comportamento dos  IMA`s, de modo que foi verificado 

rentabilidade negativa nos fundos atrelados ao IMA-B e IMAB 5 mais.  Ainda com a 

palavra, o Senhor Márcio comunica que apesar da baixa performance do mês, o 

índice acumulado foi de 5,02%  (cinco vírgula dois por cento) enquanto a meta IPCA 
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+ 6% (seis por cento) ao ano foi de 2,99%,  (dois vírgula noventa e nove por cento). 

Seguidamente foi exposto através de gráfico, a forte tendência de queda nos 

resultados iniciada em fevereiro.  Sobre a distribuição dos recursos, esclareceu que 

apesar de ter desenhado uma nova estratégia de aplicação com suporte de 

especialistas do Banco do Brasil, não houve alteração, de modo que o mesmo 

concentrou 62,28% (sessenta e dois vírgula vinte e oito por cento) do capital 

investido e o Banco Caixa Econômica Federal com 37,72% (trinta e sete vírgula 

setenta e dois por cento). Na continuidade dos trabalhos, relata aos presentes, que 

no intento de manter segura a carteira de investimentos, os fundos atrelados ao CDI 

mantiveram 26,83% (vinte e seis vírgula oitenta e três por cento) de participação 

sobre os demais investimentos.  Dando continuidade, o Diretor de Benefícios Senhor 

Cleber Luis Braga procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadoria e 

Extinções de Aposentadoria e Pensões por Morte, ocorridas durante o mês de maio.  

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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