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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 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 22 DE MAIO DE 2018, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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: Deuma Ferreira de Paula 

Sponquiado, Mário Michelli, Roberto Arruda e Silas Rosa; Conselheiros Fiscais: 

Edson José Bertuolo, Fabrício Henrique Raimondo e Liamar Aparecida 

Veroneze Correa, realizou-se a Vigésima Quinta Reunião Ordinária, da Diretoria 

Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV.  Dando início aos 

trabalhos.  Prosseguindo o Presidente solicita ao Diretor de Benefícios Cléber Luis 

Braga que proceda a leitura da ata da vigésima terceira reunião ordinária realizada 

no dia 24 de abril 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 comunicou a todos os presentes que o Sindicato dos Servidores 

Públicos do Município de Olímpia teve acesso aos levantamentos referentes a 

atualização dos cálculos que foram elaborados sobre a devolução dos valores 

repassados pelos servidores relativos a férias em pecúnia, 1/3 das férias em pecúnia 

e licença-prêmio em pecúnia, recolhidos indevidamente nos anos de 2006 a 2011, 

ao OLÍMPIA PREV pela Prefeitura Municipal.  Nesse sentido, o Presidente do 

Sindicato fez algumas considerações e a mais importante seria a de que os referidos 

cálculos fossem individualizados para poder demonstrar aos servidores que tem 

direito e os que não tem, as planilhas discriminadas mês a mês.  Ato contínuo, o 

Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi informa que está sendo providenciado 

e no mês de junho será fechado o acordo final para o pagamento dessas 

contribuições indevidas.  Na sequencia, o Diretor Presidente comunica que o 

Tribunal de contas revisou todos os processos de aposentadoria e pensões do ano 
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de 2017, e que, foi questionado por eles a situação de algumas aposentadorias que 

os servidores foram reenquadrados em cargos diferentes com os que foram 

nomeados.  A princípio, a Assessora Jurídica do OLÍMPIA PREV foi acionada e 

informou a representante do Tribunal de Contas que os cargos foram reenquadrados 

por Decreto do Executivo na época de 2003 e 2008 e que, esse processo recebeu 

uma ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo que a mesma se encontra 

arquivada.  Assim, justificou que a medida que está sendo tomada pela Diretoria e 

Assessoria Jurídica do OLÍMPIA PREV é de conceder as aposentadorias conforme 

consta os cargos que são informados pelo Recursos Humanos da Prefeitura, uma 

vez que, os mesmos vêm sendo recolhida a contribuição previdenciária pelos cargos 

hora preenchidos atualmente, obedecendo também o arquivamento da referida 

Ação.  Nessa esteira, o Diretor Presidente informa a todos que provavelmente com 

esse questionamento do Tribunal, será possível apontamento com referência a 

essas aposentadorias e assim a não homologação dos processos, mas que 

devemos aguardar o pronunciamento do Tribunal de Contas para tomarmos as 

medidas cabíveis ao caso.  Em seguida, foi dado conhecimento aos membros dos 

conselhos sobre o recadastramento que está sendo realizado, e que até o dia 21 de 

maio de 2018 foram chamados 474 assegurados, sendo que desse montante, 416 

compareceram.  Também, houve algumas justificativas por parte de parentes dos 

que não puderam comparecimento, informando que por motivo de doenças ou 

locomoção os mesmos não poderiam estar presentes nos horários estabelecidos.  

Assim, terminando essa primeira chamada, vão ser deslocados os funcionários até 

as residências dos mesmos para comprovação de vida e recadastramento dos 

mesmos.  Em seguida, o Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, toma a 

palavra e relata sobre as movimentações referente ao mês de abril, entregando aos 

presentes a planilha de investimentos atualizada, juntamente com o relatório da 

empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado.  Segue informando que no 

encerramento do mês tratado o patrimônio líquido financeiro do OLIMPIA PREV foi 

de R$ 117.746.547,92 (cento e dezessete milhões, setecentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).  Na continuidade 

argumenta que no mês de abril a desconfiança dos investidores, repercutiu 

negativamente no cenário econômico com a rentabilidade de 0,34% (zero vírgula 
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trinta e quatro por cento), representando um incremento no patrimônio de R$ 

399.924,66 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e seis centavos).  Ainda com a palavra, o Diretor Financeiro informa aos 

presentes sobre os principais movimentos de aplicações e resgates que ocorreram 

no mês tratado, já referendados pelo comitê, sendo o repasse da Prefeitura no valor 

de R$ 1.037.448,09 (um milhão, trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito 

reais e nove centavos) foi aplicado em CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, o resgate do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 

com a finalidade de realizar pagamento de folha e encargos e R$ 495.772,28 

(quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e oito 

centavos), aplicados em CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP.  Dando seguimento, com a palavra o Diretor de Benefícios Cleber 

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

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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

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 _________________________________ 
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Silas Rosa _________________________________ 

 


