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ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – 

OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, ÀS DEZESSEIS 

HORAS.       

 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 

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

Correa, membro Edson José Bertuolo, realizou-se a Quinta Reunião do Conselho 

Fiscal do Olímpia Prev, sendo a Quarta Reunião do Conselho Fiscal da 

Administração 2016/2020.  Dando início aos trabalhos a Presidente informa que 

solicitou a presença da Assessoria Contábil do OLÍMPIA PREV, para explanação 

técnica contábil do fechamento do exercício de 2016.  Na sequência, a presidente 

realiza a leitura do artigo 63, da Lei Complementar n.º 80, para divulgação das 

atribuições dos membros do conselho e segue na condução da reunião. Ato 

contínuo, a presidente solicita ao Senhor Marcelo Dalmo, Contador da Assessoria 

Contabil do OLÍMPIA PREV, para que apresente as explanações técnicas contábeis 

do fechamento do exercício de 2016.  Com a palavra o Senhor Marcelo Dalmo 

inicia suas considerações utilizando-se de projetor para demonstração das 

informações, ressalta que neste exercício será elaborado o PPA (Plano Plurianual).  

O contador informa aos presentes sobre a elaboração do cálculo da taxa de 

administração para o exercício de 2017 e segue demonstrando os balancetes da 

receita dos meses de dezembro, encerramento de exercício, janeiro e fevereiro. 

Esclarece aos presentes os valores arrecadados com as contribuições dos 

servidores ativos, bem como as importâncias pagas pela Prefeitura, Daemo e 

Câmara Municipal e os valores pagos aos aposentados e pensionistas durante o 

exercício de 2016.  Ainda na condução da palavra, o Senhor Marcelo Dalmo 

esclarece que no exercício não foram identificados atrasos nos pagamentos das 

obrigações junto a Prefeitura, Câmara e Daemo.  Sobre os investimentos, o 

presidente do Comitê forneceu cópia da planilha de controle diário dos fundos, 

informado aos presentes a posição atualizada dos recursos aplicados e o valor 

aplicado em cada um.  Por seguinte é colocado em discussão à necessidade de 

contratação software para gestão e simulação de benefícios. O Diretor presidente 

informa também a necessidade de apresentar aos servidores, os valores 
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contribuídos por meio de plataforma rápida e simples.  Sobre o tema tratado, não 

foram verificadas subjeções.  Ato contínuo, foi apresentado os benefícios de 

aposentadoria e pensões concedidas nos meses de dezembro de 2016, janeiro e 

fevereiro de 2017.  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 _________________________________ 

 


