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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL 

DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.       

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 

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: 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 Segunda Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do 

Olímpia Prev.  Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente comunica a ausência 

justificada da Conselheira Administrativa Amira Sarout Ferreira.  Prosseguindo, 

solicita ao Conselheiro Senhor Paulo Augusto Minari que proceda a leitura da ata 

da décima primeira reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de março 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 Presidente Luis Carlos Benites Biagi informa sobre a visita do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que seguiu dentro das normalidades, 

ocorrendo a solicitação de informações complementares na ocasião e que 

prontamente foram atendidas pela consultoria contábil.  Na sequência, foi relatado 

sobre o processo de aposentadoria do Senhor Roberto Arruda, que o Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de Olímpia protocolou ofício no OLÍMPIA Prev e o 

mesmo foi encaminhado ao departamento jurídico para análise.   Ato contínuo, o 

Diretor Presidente fala sobre a contratação de auditoria nos prontuários das 

aposentadorias por invalidez, informando que a empresa vai apresentar proposta 

para o prosseguimento dos levantamentos, informando ainda, que o médico perito 

que esteve presente em reunião com a Diretoria e departamento jurídico fez várias 

explicações sobre a questão.  Ato contínuo, foi colocado em pauta o convênio com a 

Associação dos Funcionários Públicos do Município de Olímpia, relatando que a 
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diretoria da Associação encaminhou documentos informando sobre a bandeira do 

cartão e serão encaminhados ao departamento jurídico do OLÍMPIA Prev para 

análise e estudo sobre a possibilidade de convênio.  Em seguida, o Diretor 

Presidente fala sobre o requerimento de informações dos Vereadores Antonio 

Delomodarme e Hélio Lisse, no qual questiona sobre eventual empréstimo do 

OLÍMPIA Prev para o Município de Olímpia no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais).  Explica ainda que não houve e não há a menor possibilidade 

desse tipo de procedimento, informando que o requerimento foi encaminhado ao 

departamento jurídico e se colocou a inteira disposição dos Vereadores para 

quaisquer outros esclarecimentos.  Na sequência, o Diretor de Benefícios informa 

sobre as informações que estão sendo prestadas a Prefeitura, referente ao Decreto 

emitido pelo Prefeito sobre levantamento de informações dos últimos 3 (três) meses 

do ano de 2016.  Na esteira, o Diretor Presidente informa que foi elaborado planilhas 

demonstrativas e resumo das aposentadorias para serem entregues ao Chefe do 

Executivo.  Ato contínuo, foi informado que o pagamento dos aposentados e 

pensionistas ocorrido no mês de março ocorreu tudo em perfeita ordem, não 

havendo reclamações sobre o atendimento do Banco do Brasil.  Prosseguindo, o 

Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, relata que no mês de março não 

houve o desenquadramento dos fundos, certificando aos presentes a obediência aos 

dispositivos da Resolução 3.922. Seguidamente foi demonstrado o valor dos 

rendimentos de cada um dos 16 (dezesseis) fundos constante em carteira. Salienta 

ainda que para o mês de março a meta IPCA mais 6% (seis por cento) ao ano foi de 

2,42% (dois por cento virgula quarenta e dois por cento) e Instituto ficou acima, 

pontuando em 4,56% (quatro virgula, cinquenta e seis por cento). Ainda com a 

palavra, o senhor Márcio considera que o resultado observado inicia uma projeção 

de baixa para o mês vindouro.  Dando continuidade, o Diretor de Benefícios Senhor 

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

Pensões ocorridas durante o mês de abril.  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.-.-.-.-.- 

 

Amira Sarout Ferreira _________________________________ 
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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 _________________________________ 

 


