
 
 

 
 

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 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 

JULHO DE 2018, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos trinta e um dias do mês de julho 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, Sandro de Campos Magalhães e Silas 

Rosa; Conselheiros Fiscais: Edson José Bertuolo, Fabrício Henrique Raimondo e Liamar 

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

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

Presidente solicita ao Diretor de Benefícios Cléber Luis Braga que proceda a leitura da ata da 

vigésima sexta reunião ordinária realizada no dia 22 de junho de 2018.  Após a leitura, a ata é 

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

aprovada pelos presentes.  Ato contínuo, o Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi 

informa a todos que foram enviados os ofícios da segunda chamada para o recadastramento dos 

aposentados e pensionistas, programado para os dias 6 a 21 de agosto próximo futuro.  Salienta 

ainda, que após essa chamada, haverá o recadastramento dos aposentados e pensionistas que 

não puderam comparecer ao dia e horário marcado por motivos de enfermidades.  Na sequência, 

o Diretor Presidente comunica aos Conselheiros que referente ao acordo firmado com o Sindicato 

dos Servidores Públicos do Município de Olímpia, no que tange aos pagamentos dos valores 

recolhidos indevidamente pela Prefeitura Municipal de Olímpia, estão sendo efetuados de acordo 

com o tratado, ou seja, sendo pagos logo após todos os documentos serem enviados ao 

OLÍMPIA PREV, juntamente com o Termo de Acordo devidamente assinado pelo beneficiário.  

Informou ainda na ocasião que o valor já reembolsado aos servidores que foram beneficiados 

com a respectiva ação, soma a importância de R$ 125.653,86 (cento e vinte e cinco mil, 

seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos).  Em seguida, informa sobre o 

relatório do Tribunal de Contas, referente as contas de 2017, ressaltando que houve apenas três 

apontamentos que estão sendo sanados e que, provavelmente haverá este ano a apresentação 

de um segundo relatório específico referente aos processos de aposentadorias e pensões, pois 



 
 

 
 

nesse primeiro apresentado não foram elencados os mesmos.  Na esteira, o Diretor Presidente 

esclarece os itens apontados e sobre um deles, página 14 do relatório, item A.2.2, informa que as 

contas de 2017 foram devidamente aprovadas pelo Conselho Administrativo na reunião do dia 20 

de março de 2018.  Ainda com a palavra, o Diretor Presidente Luís Carlos Benites Biagi relata 

sobre a classificação do nosso RPPS no Indicador de Situação Previdenciária 2018.01, emitido 

pela Previdência Social, esclarecendo que na classificação geral, foram considerados 2.123 

Institutos de Previdência, sendo que o OLÍMPIA PREV ficou em 53º no Estado de São Paulo e 

em 504 a nível Nacional.  Nesse sentido, com a palavra o Conselheiro de Administração Mário 

Michelli pede para constar em ata um voto de aplauso aos Diretores, Conselhos e Comitê de 

Investimentos do OLÍMPIA PREV, em especial ao Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, 

relatando que esse resultado é fruto de um trabalho sério e competente que todos desempenham 

frente ao nosso Instituto.  Prova disso está no relatório do Tribunal de Contas que apenas 

recebeu três apontamentos que serão sanados com as informações que estão sendo prestadas.  

Em seguida, o Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, inicia suas considerações, 

entregando o relatório de investimentos elaborado pela empresa de consultoria financeira Crédito 

& Mercado referente ao mês de junho e ao fechamento do primeiro semestre, juntamente com a 

planilha atualizada dos fundos de investimentos. Na condução dos trabalhos, informou aos 

membros presentes que no fechamento do mês tratado o saldo líquido dos recursos aplicados foi 

de R$ 117.176.580,60 (cento e dezessete milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentos e 

oitenta reais e sessenta centavos). Com o escopo de ilustrar a dificuldade de alcançar a meta 

atuarial para o exercício, o Presidente do Comitê de Investimentos realizou um comparativo dos 

resultados das aplicações, utilizando-se do mesmo período do exercício anterior. Na ocasião o 

mesmo informou que em 2017, o OLIMPIA PREV já havia rentabilizado 5,90% (cinco vírgula 

noventa por cento) do seu patrimônio e no presente exercício, esse percentual chegou apenas 

em 2,41% (dois vírgula quarenta e um por cento) com uma meta a ser alcançado no índice de 

5,59% (cinco vírgula cinquenta e nove por cento). O Senhor Márcio Francisco de Deus esclareceu 

que as dificuldades de equilíbrio econômico e posicionamento político do país ainda provocou 

sérios danos na rentabilidade do mês, quando foi observado um rendimento na carteira, com 

índice de 0,17% (zero vírgula dezessete por cento) que representou o acréscimo de R$ 

203.864,42 (duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) 

ao patrimônio líquido. Considerou que a série de eventos inesperados e de certo modo, não 

precificados nas cotas dos títulos, incumbe o corpo gestor do comitê em reavaliar a meta atuarial 



 
 

 
 

para o exercício vindouro.  Ato contínuo, 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 julho.  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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