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ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – 

OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017, ÀS DEZESSEIS 

HORAS.       

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 

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

Correa, membro Paulo Augusto Minari, realizou-se a Sexta Reunião do Conselho 

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

Administração 2016/2020.  Dando início aos trabalhos a Presidente solicita ao 

membro Paulo Augusto Minari que faça a leitura da ata da quinta reunião realizada 

no dia 28 de março de 2017, sendo a quarta reunião do Conselho Fiscal da 

Administração 2016/2020.  A ata depois de colocada em discussão é aprovada pelos 

membros.  Dando sequencia foi apresentada, discutida e aprovada a planilha de 

execução orçamentária dos meses de março, abril e maio de 2017.  Ato contínuo foi 

informado que estão em dia todos os repasses efetuados pela Prefeitura Municipal, 

DAEMO Ambiental e Câmara Municipal de Olímpia.  Na ocasião foi entregue aos 

membros a planilha com saldo atualizado dos fundos de investimento e os relatórios 

da empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, que após analisados foram 

aprovados pelos presentes.  Em seguida foi colocada em pauta a contratação da 

empresa Forinfo, que implantará software de gestão voltado para contagem de 

tempo de contribuição, simulação e cálculo de aposentadoria dos servidores 

públicos, além de oferecer estrutura necessária para a formalização do COMPREV, 

que buscará a compensação de valores pagos pelos servidores que contribuíram 

pelo Regime Geral de Previdência Social e que a referida contratação está em fase 

de assinatura e se dará por contratação direta.  Na sequência, foi discutido o inciso 

VI, do artigo 63, da Lei Complementar n.º 80, de 18 de junho de 2010, que dispõe 

sobre a reorganização do Regime Próprio de Previdência do Município de Olímpia, 

onde consta que o Conselho Fiscal deverá encaminhar ao Executivo Municipal, 

parecer técnico do Conselho Fiscal; relatório das atividades desenvolvidas do 

Instituto de Previdência do exercício anterior; balanço orçamentário; relação de 

patrimônios e relatório dos benefícios concedidos.  Sendo assim, ficou decidida a 

elaboração e o envio dos documentos ao Executivo Municipal.  Ato contínuo, foi 
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apresentado os benefícios de aposentadoria e pensões concedidas nos meses de 

março, abril e maio 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 _________________________________ 

 


