
 
 

 
 

 

 

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

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

REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

          
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 sétima Reunião do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, sendo a vigésima sexta Reunião 

do Conselho Fiscal da Administração 2016/2020. Ao iniciar os trabalhos a Senhora Liamar 

Aparecida Veroneze Correa, informou aos presentes que a reunião abordaria as análises de 

contas do mês de janeiro de 2020, seguindo de acordo com as disposições dos itens elencados na 

Lei Complementar 80 de 18 de junho de 2010 em seu Artigo 63. Realizando abordagem ao item I 

(um), foi verificado que não houve a contratação ou admissão de pessoal no período. Na sequência, 

conforme orientação do item II (dois), foram disponibilizados aos presentes os balancetes de 

receitas e despesas do mês de janeiro de 2020. Na continuidade, no item III (três) o Conselho 

apurou não haver tomada de contas especiais no mês de janeiro. Versando sobre o item IV (quatro), 

a Presidente do Conselho Fiscal, considerou o atendimento no item anterior. No item V (cinco), ficou 

dispensada a necessidade de contratação de peritos para exames de documentos. Em analise ao 

item VI (seis), foi apresentado ao Conselho o relatório sobre a execução dos trabalhos de prova de 

vida dos aposentados e pensionista. Foi destacado pela Presidente, que o procedimento teve sua 

publicação no Diário Oficial do Município e que até aquele momento já haviam convocados 324 

(trezentos e vinte e quatro) beneficiários, de modo que 236 (duzentos e trinta e seis) já estavam 

com o procedimento concluído. Seguindo com atendimento ao item VII (sete), o Conselho dispensou 

a emissão de notificação por qualquer ato de irregularidade. Versando sobre o item VIII (oito), os 

presentes avaliaram as atualizações do site do OLIMPIA PREV, quanto ao atendimento das 

informações que corroboram com a transparência e facilidades de acesso as informações. Em 

análise ao item IX (nove), foi verificada a adimplência quanto aos repasses realizados pela 

Prefeitura de Olímpia, Daemo Ambiental e Câmara Municipal. Sobre o parcelamento do aporte, foi 

apurado o pagamento da parcela 97 (noventa e sete) no importe de R$ 41.351,09 (quarenta e um 

mil, trezentos e cinquenta e um reais e nove centavos). Em atendimento ao item X (dez), foram 

verificadas as movimentações financeiras ocorridas no mês de janeiro de 2020, a Presidente do 



 
 

 
 

Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, disponibilizou aos membros o relatório de investimentos do 

mês de janeiro, elaborado juntamente com a empresa de consultoria Crédito & Mercado. Foi 

apurado o saldo líquido de investimentos no importe de R$ 147.073.894,86 (cento e quarenta e sete 

milhões, setenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), 

disponibilizou-se também junto aos conselheiros, a planilha com os saldos atualizados dos fundos 

de investimentos referente ao mês de fevereiro de 2020. Conforme prescrição item XI (onze), o 

Conselho avaliou o aditamento contratual junto a empresa de consultoria financeira Crédito & 

Mercado no valor total de R$ 7.327,56 (sete mil, trezentos e vinte sete reais e cinquenta e seis 

centavos) no prazo de 12 (doze) meses. No item XII (doze) os Conselheiros avaliaram que não 

houve alienações de bens no período. Na esteira e já abordando o item XIII (treze), foram avaliados 

os processos de aposentadorias e pensões concedidas, sendo: Aposentadoria por tempo de 

Contribuição do Senhor Célio José Franzin e da Senhora Izabel Cristina Dionísio; Extinção de 

aposentadorias em virtude do falecimento das Senhoras Luzia Veloso da Silva e Nadir Maria Motta 

Baldo. Seguindo com as atividades os Conselheiros avaliaram a distribuição dos fundos de 

investimentos conforme orientação do item XIV (quatorze). Nesse contexto foi apurado o 

enquadramento quanto a resolução 3.922 e política de investimentos para o exercício de 2020. Em 

consonância ao item XV (quinze) os atos foram revisados e a Presidente do Conselho Fiscal do 

OLIMPIA PREV, colocou em votação prestação de contas do mês de janeiro de 2020 junto ao 

Conselho. Por seguinte, não havendo manifestações contrataria, o Conselho aprovou a prestação 

de contas do exercício ora tratado e em atenção ao item XVI (dezesseis) da Lei Complementar 80, 

ficou dispensada qualquer outra manifestação por oficio. 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 _________________________________  

 


