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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA 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 24 DE ABRIL DE 2018, ÀS DEZESSETE 

HORAS.       

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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: Mário Michelli, Sandro de 

Campos Magalhães e Silas Rosa; Conselheiros Fiscais: Fabrício Henrique 

Raimondo e Liamar Aparecida Veroneze Correa, realizou-se a Vigésima Quarta 

Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA 

PREV.  Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente justificou a ausência da 

Conselheira de Administração Senhora Deuma Ferreira de Paula Sponquiado e 

Conselheiro Fiscal Edson José Bertuolo.  Prosseguindo o Presidente solicita ao 

Diretor de Benefícios Cléber Luis Braga que proceda a leitura da ata da vigésima 

terceira reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2018.  Após a leitura, a 

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

votação, sendo aprovada pelos presentes.  Dando continuidade aos trabalhos, o 

Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi comunicou a todos os presentes 

sobre o comparecimento dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo no OLÍMPIA PREV que, além da primeira requisição de documentos 

solicitada, fizeram uma segunda solicitação de todos os processos de 

aposentadorias e pensões, para serem analisados na íntegra. Na esteira, informou 

que os auditores solicitaram que os referidos processos fossem encaminhados na 

sede da Secretaria Municipal de Administração/Finanças, localizada na Rua 9 de 

Julho, 1.054 – Centro.  Assim, o Diretor Presidente solicitou que fosse constado em 

Ata, sobre o encaminhamento de todos os Processos de Aposentadoria dos 

Senhores: Ana Maria Buzatto Pereira (Processo n.º 43/2017); Antonio Aparecido 

Alves (Processo n.º 49/2017); Aparecida Iraides Cabrelli Silva (Processo n.º 
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60/2017); Aparecida Regina Soares Batallini (Processo n.º 26/2017); Ari Andre 

Pacheco da Silva (Processo n.º 47/2017); Arlindo Varolo (Processo n.º 30/2017); 

Carlos Roberto Fernandes (Processo n.º 58/2017); Carmem Lucia Spinelli de 

Almeida (Processo n.º 16/2017); Damasio Batista da Silva (Processo n.º 08/2017); 

Denise Teresa Fioramonte Correa (Processo n.º 14/2017); Doraci Antonia Zata Belli 

(Processo n.º 61/2017); Elisabete Aparecida Gonçalves Oblonczyk (Processo n.º 

39/2017); Elisabete Calistro de Almeida (Processo n.º 58/2016); Elza Barbosa da 

Costa (Processo n.º 61/2016); Emilio Bertolo Castro (Processo n.º 65/2017); Gisele 

Fabiana Baptista Silva (Processo n.º 54/2017); Horacio de Almeida Camargo 

(Processo n.º 37/2017); Isabel Cristina Gil de Almeida (Processo n.º 05/2017); 

Ivanice Aparecida Picolotto Galetti (Processo n.º 12/2017); Jaci Prates Aparecido 

(Processo n.º 49/2016); João Batista Pessoa (Processo n.º 68/2017); José 

Aparecido Monteiro (Processo n.º 11/2017); José Carlos Trigo (Processo n.º 

55/2017); Junia Flavia Barbosa Lustre (Processo n.º 57/2017); Lenuzia Estevao 

Alves (Processo n.º 60/2016); Luiza Ernesta Dourado Vieira (Processo n.º 10/2017); 

Luiz Rodrigues da Costa (Processo n.º 42/2017); Manoel Messias de Oliveira 

(Processo n.º 34/2017); Maria de Fatima dos Santos (Processo n.º 21/2016); Maria 

Neide Franzin Fogagnoli (Processo n.º 35/2017); Maria Tereza Vieira Marcondes 

Favero (Processo n.º 69/2017); Maridalva Bassi Bittencourt (Processo n.º 17/2017); 

Marlene Aparecida Tognon Alberto (Processo n.º 18/2017); Marli Teresinha 

Nascimento Biagi (Processo n.º 38/2017); Marcia Aparecida Cardoso (Processo n.º 

20/2017); Mercia Sandra Albano (Processo n.º 45/2017); Milena Paula da Silva 

Rocha (Processo n.º 51/2017); Regina Benedita Rubio Montozo (Processo n.º 

48/2016); Rosangela Vessi (Processo n.º 06/2017) e Sonia Maria de Jesus 

Zacharias (Processo n.º 46/2017) e também os Processos de Pensões dos 

Senhores: Marcio Rogério Martins dos Santos (Processo n.º 56/2017); Olerina dos 

Santos Tofoli (Processo n.º 23/2017); Pina Camilo Ferreira (Processo n.º 13/2017); 

Adriana Cristina Silverio (Processo n.º 04/2017) e Aparecida Maria da Silva 

(Processo n.º 71/2017), para que os senhores Conselheiros de Administração e 

Fiscal do OLÍMPIA PREV, tomassem ciência de que os processos encontram-se em 

análise pelos Auditores do Tribunal de Contas.  Na sequencia, o Diretor Presidente 

Luis Carlos Benites Biagi, informa a todos que teve início no dia 09 de abril de 
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2018 o recadastramento de todos os aposentados e pensionistas do OLÍMPIA 

PREV.  Informando ainda, que a adesão da prova de vida está em torno de 70% 

(setenta por cento) de comparecimento e que, logo após a primeira chamada, 

haverá uma segunda etapa para os que não puderam vir e assim, os que não 

puderem comparecer por questões de enfermidade, os servidores agendarão visita 

para o recadastramento dos mesmos.   Ato contínuo, informou que através da Lei n.º 

4.350, de 17 de abril de 2018, foi concedido reajuste aos servidores públicos do 

Município de Olímpia, extensivo aos aposentados e pensionistas que são 

enquadrados com paridade e que, o referido reajuste foi retroativo a 1.º de janeiro de 

2018.  Portanto, a folha de pagamento referente a abril, que será pago no dia 27 

próximo futuro, será paga com o referido reajuste, bem como os retroativos da 

diferença salarial dos meses de janeiro, fevereiro de março de 2018.  Ainda com a 

palavra, o Diretor Presidente informa sobre o processo ganho pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de Olímpia, referente aos valores repassados 

pelos servidores relativos a férias em pecúnia, 1/3 das férias em pecúnia e licença-

prêmio em pecúnia, recolhidos indevidamente ao OLÍMPIA PREV pela Prefeitura 

Municipal.  Informa que conforme autorização judicial, foi definido entre a Diretoria e 

o Sindicato que os valores percebidos serão pagos administrativamente, porém o 

processo de levantamento está em fase de apuração dos valores, e está havendo 

algumas divergências no número de sindicalizados que foi passado pelo Sindicato 

em relação aos existentes na Prefeitura, mas que já estão sendo apurados os 

possíveis erros e serão objeto de fechamento das apurações no próximo mês de 

maio.  O assunto foi levado para a pauta pelo motivo do Jornal Planeta News ter 

veiculado matéria sobre o assunto e deixando a entender que o recolhimento seria 

indevido por parte do OLÍMPIA PREV.  Mas o Diretor Presidente deixa claro que o 

OLÍMPIA PREV apenas recebe o valor do repasse no montante, e que o referido 

recolhimento feito no pagamento dos servidores são de responsabilidade do 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, de acordo com Lei vigente em 

nosso Município, não cabendo ao OLÍMPIA PREV responsabilidade na verba que 

será descontado do servidor.  Em seguida, o Diretor Financeiro Marcio Francisco 

de Deus, toma a palavra e relata sobre o mapa para depósito de precatórios do ano 

de 2017, do OLÍMPIA PREV relativos a várias ações que na grande parte são de 
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cálculos de aposentadorias.  Prosseguindo, o Diretor Financeiro Márcio Francisco 

de Deus, informou que no mês em referência o OLIMPIA PREV apresentou no 

fechamento um saldo líquido de R$ 117.059.562,73 (cento e dezessete milhões, 

cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). 

Esclareceu que as rentabilidades dos fundos promoveram um acréscimo de 0,86% 

(zero vírgula oitenta e seis por cento) ao patrimônio líquido do Instituto, 

representando um valor de R$ 998.205,94 (novecentos e noventa e oito mil, 

duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos).  O Diretor Financeiro relatou 

aos presentes, que a rentabilidade acumulada foi de 2,94% (dois vírgula noventa e 

quatro por cento). Seguindo as exposições, informou que o Banco do Brasil no 

fechamento do mês tratado, apresentava 57,19% (cinquenta e sete virgula dezenove 

por cento) do total líquido aplicado e o Banco Caixa Econômica Federal com 42,81% 

(quarenta e dois virgula oitenta e um por cento). Em relação a estratégia, informou 

que sobre a aplicação já aprovada na reunião anterior, onde foi resgatado do Banco 

Caixa Econômica Federal no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil 

reais) do FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP e aplicados no mesmo Banco, no FUNDO CAIXA BRASIL 

GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA na data do dia 21 de março de 2018. 

Sobre a movimentação não foram apresentadas subjeções.  Dando seguimento, 

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 

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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Cleber Luis Braga _________________________________ 

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado _________________________________ 

Edson José Bertuolo _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 
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Luis Carlos Benites Biagi _________________________________ 

Mário Michelli 

Marcio Francisco de Deus 

_________________________________ 

_________________________________ 

Roberto Arruda _________________________________ 

Sandro de Campos Magalhães _________________________________ 

Silas Rosa _________________________________ 

 


