
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – 

OLÍMPIA PREV – ANO 2016, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016, 

ÀS DEZESSEIS HORAS.       

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezesseis, às dezesseis horas, sob a Presidência da Senhora Liamar Aparecida 

Veroneze Correa, Membro do Conselho Fiscal e demais membro: Edson José 

Bertuolo, realizou-se a Terceira Reunião do Conselho Fiscal do Olímpia Prev – Ano 

2016, sendo a Segunda Reunião do Conselho Fiscal da Administração 2016/2020.  

Dando início aos trabalhos a Presidente do Conselho Liamar Aparecida Veroneze 

Correa solicita ao membro Edson José Bertuolo que faça a leitura da ata da 

segunda reunião do dia 28 de junho de 2016, sendo a primeira reunião do Conselho 

Fiscal da Administração 2016/2020.  A ata após colocada em discussão é aprovada 

pelos membros.  Dando sequencia, foi apresentada a Planilha de Investimento do 

OLÍMPIA PREV, onde foi discutida e aprovada pelos conselheiros.  Ato contínuo, os 

membros do Conselho Fiscal analisou os processos de licitações da contratação de 

serviços de assessoria Jurídica, Contábil e Reforma do OLÍMPIA PREV, que logo 

após apreciados, foram aprovados pelos mesmos.  Ato contínuo foi apresentado os 

balancetes de receita e despesa dos exercícios de junho, julho e agosto de 2016.  

Em continuidade, é feita a leitura do resumo dos processos de Aposentadoria e 

Pensões ocorridas durante os meses de julho, agosto e setembro de dois mil e 

dezesseis.  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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Edson José Bertuolo _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

Paulo Augusto Minari _________________________________ 

 


