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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO 

DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.       

Aos vinte e oito dias do mês de março 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 e Liamar Aparecida Veroneze Correa, realizou-se a Décima 

Primeira Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia Prev.  Dando início 

aos trabalhos, é solicitado ao Senhor Cleber Luis Braga que proceda a leitura da 

ata da décima reunião ordinária realizada no dia vinte e um de fevereiro 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 aos membros 

dos conselhos que na próxima sexta-feira, dia 31 de março de 2017, será 

encaminhado ao OLÍMPIA PREV a proposta para possível contratação de 

profissional na área da medicina, buscando dar atendimento as perícias nas 

concessões de aposentadorias por invalidez, conforme previsto no artigo 17, 

parágrafo 7.º, da Lei Complementar n.º 80/2010.  Ainda com a palavra, o Diretor 

Presidente fez um breve relato sobre a reunião feita com o Sindicato dos Servidores 

Públicos do Município de Olímpia e o OLÍMPIA PREV, com a presença da 

Assessoria Jurídica de ambos, com o intuito de chegar a um consenso comum sobre 

se os Diretores de Escolas tem direito a aposentadoria especial.  Sobre o tema, foi 

decidido que a assessoria jurídica do Sindicato elaboraria consulta que seria enviada 

ao OLÍMPIA PREV para o encaminhamento ao Ministério da Previdência e ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a emissão de parecer sobre a 

questão.  Ainda na referida reunião com o Sindicato, foi também discutida a 

aposentadoria do Senhor Roberto Arruda, decidindo que a assessoria jurídica do 

referido Sindicato elaborasse consulta até a data de 27 de março de 2017, para ser 
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encaminhada aos órgãos competentes para a emissão de parecer, mas que até a 

data de hoje não havia sido protocolado nenhum documento no OLÍMPIA PREV.  

Ainda com a palavra, o Senhor Luis Carlos Benites Biagi informa sobre a 

contratação de empresa de software para a simulação de aposentadorias, visando 

dar maior ordenamento e segurança na contagem de tempo de serviços dos 

servidores, bem como agilidade nos processos de aposentadoria e cálculo atuarial.  

Ato contínuo, foi informado aos Conselheiros que o OLÍMPIA PREV ultrapassou a 

margem de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), que foi enaltecido e elogiado 

por todos os presentes e sugerido pelo membro do Comitê de Investimento, Senhor 

Silas Rosa, que fosse divulgado nos meios de comunicação local sobre o índice 

alcançado.  Em sequencia, o Diretor Presidente relatou sobre a reunião entre o 

gerente do Banco do Brasil local, Senhor Edinelson Gallina e os diretores do 

OLIMPIA PREV, onde foi discutida a forma de atendimento dos aposentados e 

pensionistas pelo referido banco no mês de fevereiro de 2017.  A referida reunião se 

fez necessário uma vez que o atendimento se tornou precário visto que foi 

encerrada a atividade em uma das agências de nossa cidade, tornando ineficiente o 

atendimento na agência central, com várias reclamações e transtornos aos nossos 

beneficiários.  Na oportunidade, foi elaborado ofício ao Banco do Brasil, solicitando 

ações urgentes para a melhoria no atendimento dos aposentados e pensionistas, 

bem como a colocação de mais terminais de saque na agência central.  Ainda com a 

busca de melhorar o atendimento de nossos beneficiários, em reunião com o 

gerente dos Correios de Olímpia, Senhor Paulo, foi informado que a agência 

funciona como Banco Postal, atendendo aos clientes do Banco do Brasil, com vários 

serviços disponíveis.  Assim, o Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV informa que 

está sendo providenciada a divulgação dos serviços com panfletagem, colocação de 

informativo no site oficial e na Imprensa Oficial do Município, para que possa ser 

uma opção a mais a todos os interessados.  Em continuidade, foi dado 

conhecimento a todos os presentes sobre a realização de convênio entre a 

Associação dos Servidores Públicos do Município de Olímpia e o OLÍMPIA PREV, 

visando o desconto em folha dos aposentados e pensionistas que usam o cartão de 

crédito da referida Associação.  Foi informado que o OLÍMPIA PREV está esperando 

as documentações solicitadas para dar continuidade ao convênio.  Ato contínuo, foi 
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informado sobre o requerimento do aposentado Senhor Edson Claudio Mugnoli, 

onde solicitava o pagamento de seus proventos em cheque, visto que o mesmo 

estaria com problemas na justiça por falta de pagamento de impostos municipais e 

estava sendo bloqueado seus pagamentos.  O requerimento foi encaminhado a 

assessoria jurídica do OLÍMPIA PREV que emitiu parecer indeferindo o referido 

pedido.  Portanto o mesmo foi adotado pela Diretoria, tornando prejudicado o 

referido pedido.  Prosseguindo, o Diretor Financeiro Marcio Francisco de Deus, fez 

um breve relato sobre os investimentos no mês de março e informou que o relatório 

de aplicação fornecido pela empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado 

estava prejudicado em virtude das alterações promovidas na junção das operações 

das agências do Banco do Brasil.  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 março.  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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