
 
 

 
 

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA 

PREV, REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

 

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

horas, sob a Presidência do Senhor Marcio Francisco de Deus, Diretor Presidente em Exercício 

do OLÍMPIA PREV, e presentes os demais membros da Diretoria e Conselhos: Diretor de 

Benefícios e Financeiro, Cleber Luis Braga; Conselheiros de Administração: Deuma Ferreira de 

Paula Sponquiado, Mário Michelli, Roberto Arruda, Sandro de Campos Magalhães e Silas 

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

Aparecida Veroneze Correa, realizou-se a Quarta Reunião Extraordinária, da Diretoria Executiva 

do OLÍMPIA PREV.  Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente em Exercício Marcio 

Francisco de Deus agradece a presença de todos e informa que a presente reunião 

extraordinária tem a finalidade de abordar sobre a alteração ocorrida no quadro diretivo do 

OLIMPIA PREV. Na oportunidade relata que considerando a manifestação através de 

Requerimento protocolado no dia 03 de setembro de 2018, o Senhor Luís Carlos Benites Biagi 

solicitou seu afastamento das funções que ocupa no OLÍMPIA PREV, enquanto perdurarem 

pendências nas esferas administrativas e jurídicas, no qual foi lido integralmente aos presentes e 

também, considerando o ofício de número 385, de 04 de setembro de 2018 – GP e Portaria n.º 

48.666, de 03 de setembro de 2018, ambos expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

que também lidos no seu total teor,  versa sobre o ato de exoneração do Senhor Luís Carlos 

Benites Biagi do quadro de servidores efetivos do município.  Na esteira, o Diretor Presidente em 

Exercício informa que se fez necessário, em obediência as disposições da Lei Complementar n.º 

80/2010, em seu inciso XXIV, do artigo 66 e inciso V, do artigo 67, constituir de forma imediata e 

provisória a nova diretoria, que foi composta através da Portaria n.º 627, de 04 de setembro de 

2018. Ato contínuo, o Diretor de Benefícios Senhor Cleber Luis Braga, informou que a ação teve 

como finalidade a manutenção das rotinas desenvolvidas junto ao OLIMPIA PREV. Na esteira, 

informou também que, interinamente acumulará os cargos de Diretor de Benefícios e Diretor 

Financeiro e o Senhor Márcio Francisco de Deus, assumiu a presidência provisoriamente.  Em 

seguida, o membro do Conselho de Administração, Senhor Mário Michelli, ressalta a notável 

contribuição do Senhor Luís Carlos Benites Biagi frente ao OLIMPIA PREV.  Na mesma esteira, 

o Senhor Cleber Luis Braga lamentou as eventualidades ocorridas e reafirmou o permanente 



 
 

 
 

compromisso da Diretoria no atendimento aos aposentados e pensionistas.  Sobre a constituição 

da nova diretoria o então Presidente em exercício Márcio Francisco de Deus, informou que as 

ocorrências estão sendo encaminhadas a Assessoria Jurídica do OLÍMPIA PREV com a 

finalidade de obter um posicionamento mais adequado sobre os fatos e posteriormente serão 

levados ao conhecimento de todos os senhores conselheiros.  Não havendo mais assuntos a 

serem deliberados, o Diretor Presidente em Exercício Marcio Francisco de Deus 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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Cleber Luis Braga _________________________________ 

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado _________________________________ 

Edson José Bertuolo _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 
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Mário Michelli 

Marcio Francisco de Deus 
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Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 
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