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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – 

OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019, ÀS DEZESSEIS 

HORAS.       

         Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e 

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

Veroneze Correa, e membros, Fabrício Henrique Raimondo e Alessandra 

Patrícia Thomaz da Silva, realizou-se a Décima Sexta Reunião do Conselho Fiscal 

do OLÍMPIA PREV, sendo a Décima Quinta Reunião do Conselho Fiscal da 

Administração 2016/2020. Dando início aos trabalhos, o Conselheiro Fabrício 

Henrique Raimondo procede a leitura da Ata da Décima Quinta reunião ordinária, 

realizada no dia 19 de fevereiro de 2019.  Após a leitura, a Ata é colocada em 

discussão.  Não havendo impugnações, a Ata é colocada em votação, sendo 

aprovada pelos presentes. Ao iniciar as exposições a Presidente do Conselho Fiscal 

Liamar Aparecida Veroneze Correa, informa que as análises serão apresentadas 

nas conformidades da Lei Complementar 80 de 18 de junho de 2010 em seu artigo 

63. Versando sobre o item 01 (um) informa que não houve contratação de pessoal. 

Em análise ao item 02 (dois), o Conselho verifica a disposição dos balancetes de 

receitas e despesas do mês de fevereiro de 2019. Apurando as exigências do item 

03 (três), o conselho dispensa a necessidade de tomadas de contas especiais. Na 

tratativa do item 04 (quatro), a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correia deixa 

a disposição dos membros do Conselho Fiscal o Demonstrativo das Receitas e 

Despesas Previdenciárias, Anexo I – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo 

as Categorias Econômicas, Anexo II – Receita segundo as categorias econômicas, 

Anexo II – Despesa Segundo as categorias econômicas, Anexo II – Natureza da 

despesa por unidade Anexo II – Natureza da despesa por subunidade, Anexo VI – 

Programa de trabalho, Anexo VII – Programa de trabalho do governo – 

Demonstrativo, Anexo VIII – Demonstrativo da despesa por funções, Anexo IX – 

Demonstrativo da despesa por órgão e unidade, Anexo X – Comparativo da receita 

orçada e arrecada, Anexo XI – Comparativo da despesas autorizada e realizada, 

Anexo XII – Balanço orçamentário, Anexo XIII – Balanço financeiro, Anexo XIV -  

Balanço patrimonial, Anexo XV – Variações Patrimoniais. No item V (cinco), o 
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conselho dispensou a necessidade de peritos para reexames de documentos. Sobre 

o item VI (seis), foi informado o trabalho de desenvolvimento do cálculo atuarial, bem 

como o relatório anual de gestão. Versando sobre o item VII (sete), o conselho não 

evidenciou situações que apresentassem necessidade de emissão de notificação 

quanto a situações irregulares. Na tratativa do item VIII (oito), a Presidente informou 

sobre o atendimento do ofício nº 07/2019 da Secretaria Municipal de Finanças, que 

solicitou documentos para a elaboração da LDO 2020. No item IX (nove), o 

Conselho apurou a adimplência quando aos pagamentos dos entes e o pagamento 

da parcela 86 (oitenta e seis) de 420 (quatrocentos e vinte reais) do parcelamento do 

aporte. No item X (dez), o Conselho analisou o relatório de investimentos elaborado 

juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado e planilha 

de fundos atualizados. Em menção ao item XI (onze), o conselho analisou as etapas 

apresentadas pela diretoria, referente ao processo de contratação de empresa para 

realização de concurso para cargo de servidor efetivo do OLIMPIA-PREV. No item 

XII (doze), o Conselho apurou que não foram realizadas alienações de bens. Por 

seguinte em obediência ao disposto no item XIII (treze), o Conselho Fiscal, verificou 

as concessões de aposentadorias e pensões vinculadas ao período, sendo: 

aposentadorias por Tempo de Contribuição da Senhora Zilda de Lima; concessão 

de pensão às Senhoras Benvinda Ferreira, em virtude do falecimento do Senhor 

Valter Salemi, Celina Medrado da Silva, em virtude do falecimento do Senhor 

Dioracy Pedro da Silva e ao Senhor Antonio Donizetti Belli, em virtude do 

falecimento da Senhora Doraci Antonia Zata Belli. Em referência ao item XIV 

(quatorze), foi realizada análise da distribuição dos fundos de investimentos no 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Apurou-se o capital líquido investido no 

valor de R$ 131.082.808,93 (cento e trinta e um milhões, oitenta e dois mil, 

oitocentos e oito reais e noventa e três centavos) também que os investimentos 

apresentaram consonância com a política de investimentos, bem como a resolução 

3922/2010. Já com os argumentos finais, em cumprimento ao item XV (quinze), os 

atos foram revistos e em referência ao item XVI, foi dispensada a manifestações por 

ofícios por conta de atos de improbidade. Ao findar as exposições e analises 

referentes ao que determina o artigo 63, as contas do exercício de fevereiro foram 

colocadas em discussão e por seguintes foram aprovadas. Não havendo mais 



 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA 

 

  

 

 

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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Alessandra Patrícia Thomaz da Silva _________________________________          

Edson José Bertuolo _________________________________ 

Fabrício Henrique Raimondo _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

  


