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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 11 DE 

OUTUBRO DE 2016, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

 

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezesseis 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, Silas Rosa e Walter José 

Cavanha; Conselheiros Fiscais: Edson José Bertuolo, Liamar Aparecida 

Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari, realizou-se a Terceira Reunião 

Extraordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia Prev.  Dando início aos trabalhos o 

Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi agradece a presença de todos e 

esclarece que o motivo da convocação da presente reunião é sobre a matéria 

veiculada sobre denúncia publicada no Jornal Folha da Região, sobre as obras de 

reforma do prédio da sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Olímpia – OLÍMPIA PREV.  Ato contínuo, o Diretor Presidente solicita 

ao Conselheiro Roberto Arruda que faça a leitura da matéria em pauta.  Dando 

sequência, o Diretor Presidente esclarece que as obras foram regularmente licitadas 

e que os valores estão de acordo com os preços praticados pelos municípios e 

órgãos do Estado, com a denominação de CPOS, informando ainda que a última 

reforma foi realizada entre os anos de 2010/2011, e que o prédio necessita de 

reparos, pois encontra-se com rachaduras e também não há espaço físico para 

guardar processos de servidores que vieram da Prefeitura Municipal da Estância 

Turística de Olímpia e encontra-se armazenados nos corredores, justificando assim 

a construção de uma sala nos fundos do OLÍMPIA PREV.  Em seguida, informa que 

foi consultado ao Jurídico sobre as providência que a Diretoria do OLÍMPIA PREV 

deveria tomar, e o mesmo entendeu que deve ser aguardado notificação para que o 

Instituto apresente sua defesa.  Ato contínuo, a Diretoria achando prudente não 

tomar a decisão em separado, solicita o aval dos conselhos reunidos.  Colocada em 
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discussão e votação, todos os membros decidiram por aguardar o pronunciamento 

da justiça para que a Diretoria do OLÍMPIA PREV se pronuncie.  Na sequência, o 

Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi deixa aberta a palavra para quem 

queira se pronunciar.  Com a palavra, os membros Edson José Bertuolo, Sandro 

de Campos Magalhães e Roberto Arruda argumentaram sobre a questão, 

manifestando o apoio incondicional a questão, bem como os demais membros 

também o fizeram.  Não havendo mais assuntos a serem deliberados, o Diretor 

Presidente Luis Carlos Benites Biagi dá por encerrado os trabalhos da presente 

reunião.  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 _________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

Walter José Cavanha _________________________________ 

 

 


