
 
 

 
 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, 

REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

          
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis 

horas, sob a Presidência da Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, e membros presentes 

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva, Edson José Bertuolo e Victor Augusto Gomes Daud, 

realizou-se a vigésima quinta Reunião do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, sendo a vigésima 

quarta Reunião do Conselho Fiscal da Administração 2016/2020. Na condução dos trabalhos a 

senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, informa aos presentes que a reunião seguira 

abordando todos os itens elencados na Lei Complementar 80 de 18 de junho de 2010 em seu artigo 

63. Iniciando pelo item I (um), os membros presentes verificaram que não houve a contratação de 

serviços técnicos nem admissão de pessoal no período. Na sequência, conforme preconiza o item 

II (dois), foi disponibilizado aos conselheiros cópias dos balancetes de receitas e despesas referente 

ao exercício de novembro de 2019. Conforme leitura do item III (três), não foi apontado pelo 

Conselho tomada de contas especiais. No item IV (quatro), conforme entendimento dos 

conselheiros não foram identificadas situações em que apontassem necessidade de contratação de 

peritos para exames de documentos. Para atendimento do item VI (seis), a Senhora Liamar 

Aparecida Veroneze Correa coloca para avalição e aprovação a política de investimentos para o 

exercício de 2019. Foram abertas as discussões sobretudo ao índice aplicado de 5,89% (cinco 

inteiros e oitenta e nove centavos) somado a índice de inflação (IPCA). Por seguinte, os membros 

presentes do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV aprovaram por unanimidade a Política de 

investimos para o exercício de 2020. Atendendo as disposições do item VIII (oito), que versa sobre 

a ações realizadas a fim de resguardar a transparência dos procedimentos, os membros analisaram 

as atualizações quanto as publicações no site oficial, bem como recomendou a publicação da 

presente Política de Investimentos no Portal do OLIMPIA PREV. Em consonância as disposições 

do item IX (nove), os membros apuraram a adimplência dos entes inclusive o pagamento da parcela 

de número 95 (noventa e cinco) de 420 (quatrocentos e vinte) do parcelamento do aporte no valor 

de R$ 40.921,84 (quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). 

Seguindo, a Presidente do Conselho Fiscal disponibilizou o relatório de investimentos elaborado 

juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, relativo ao mês de 



 
 

 
 

novembro de 2019 e planilha constando o saldo do dia dos respectivos fundos de investimentos. 

Em atendimento ao disposto no item XI (onze), os conselheiros verificaram que não houveram 

novas contratações de prestadores de serviços no mês de novembro. Através de item XII (doze), 

os conselheiros certificaram que não ocorreu alienações de bens. Foram disponibilizados conforme 

orientação do item XIII (treze), os processos de concessões de aposentadorias e pensões do 

período, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Senhora Solange Ribeiro da Costa; 

Extinção de aposentadoria em virtude do falecimento das Senhoras Leonicia Soares Gonçalves 

e Jandyra Marcelino Monteiro. No que tange o atendimento ao disposto no item XIV (quatorze), 

os conselheiros verificaram o alinhamento dos fundos de investimentos frente a Resolução 

3.922/2010 bem como a necessidade de ajuste em relação no Artigo 7º, Inciso I, Alínea “b” em 

obediência a política de investimentos 2019. Na sequência nas tratativas do item XV (quinze) os 

atos são revisados e por seguinte o item XVI (dezesseis) ficou dispensado qualquer manifestação 

por ofícios decorrentes de atos de improbidades. No encerramento dos trabalhos, a Senhora 

Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV coloca em votação as contas do mês de 

novembro de 2019 e não verificando manifestações contrárias, a referida apresentação de contas 

foi aprovada por unanimidade. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada 

conforme vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva _________________________________           

Edson José Bertuolo _________________________________  

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________  

Victor Augusto Gomes Daud _________________________________  

 


