
 
 

 
 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

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

REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

          
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis 

horas, sob a Presidência da Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, e membros presentes 

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva e Victor Augusto Gomes Daud, realizou-se a vigésima 

quarta Reunião do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, sendo a vigésima terceira Reunião do 

Conselho Fiscal da Administração 2016/2020. Ao iniciar a reunião, a presidente do Conselho 

justificou a ausência do Conselheiro Edson José Bertuolo que por estar em desempenho de 

atividades junto ao município não pode comparecer à reunião. Prosseguindo, a Presidente do 

Conselho Fiscal, informa aos membros presentes que a reunião seguirá as tratativas orientando-se 

pelos itens da Lei Complementar 80 de 18 de junho de 2010, em seu artigo 63. Iniciando as 

abordagens pelo item I (um), a Presidente informa sobre a contratação da empresa Crédito & 

Mercado Consultoria Empresarial, para a realização do curso sobre Análises de Investimentos no 

dia 22 de novembro de 2019, e aproveitou a oportunidade para convidar os membros presentes a 

participarem do referido curso. Seguindo para o item II (dois) a Senhora Liamar Aparecida 

Veroneze Correa, disponibilizou para verificação juntos aos demais conselheiros os balancetes de 

receitas e despesas referentes ao mês de outubro de 2019. No item III (três) os presentes não 

identificaram situações para tomadas de contas especiais. Para as tratativas do item IV (quatro) a 

Presidente considerou a entrega dos balancetes. Em referência ao item V (cinco) o Conselho apurou 

não haver a necessidade de contratação de peritos para exames de documentos ou de outras 

situações dúbias. Na leitura do item VI (seis) a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, 

informou que está sendo elaborado o cálculo atuarial juntamente com o atuário responsável e que 

o conteúdo dos dados já foram disponibilizados para o mesmo. Avaliando o item VII (sete), os 

membros do Conselho não evidenciaram situações que externassem a necessidade de emissão de 

notificação ou questionamentos de atos irregulares. Sobre o item VIII (oito) a Presidente do 

Conselho Fiscal, assegurou sobre as atualizações no site do OLIMPIA PREV, bem como as 

publicações das atas de reuniões e carteira de investimentos. Em referência ao item IX (nove), o 

Conselho apurou a adimplência dos entes, inclusive o parcelamento do aporte com o pagamento 

da 94ª (nonagésima quarta parcela) de 420 (quatrocentos e vinte), no valor de R$ 40.864,61 



 
 

 
 

(quarenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Os membros do 

Conselho, em consonância ao item X (dez), avaliaram a planilha de saldos atualizados dos fundos 

de investimentos e também os relatórios de aplicações elaborados juntamente com a empresa de 

consultoria financeira Crédito & Mercado. Para a avaliação do item XI (onze), foi mencionado sobre 

o processo seletivo de servidores efetivos do OLIMPIA PREV. Na ocasião foram apresentados o 

Senhor João Henrique Boitar Tavares, aprovado para ocupar o cargo de Analista Previdenciário e 

o Senhor Rafael Augusto da Silva Veiga, para ocupar o cargo efetivo de Assistente Previdenciário. 

Em atendimento ao item XII (doze), os membros do Conselho verificaram que não houveram 

alienações de bens no mês de outubro de 2019. Por seguinte e realizando análise conforme instruiu 

o item XIII (treze), foram disponibilizados para verificação os seguintes processos: Aposentadorias 

por Tempo de Contribuição das Senhoras Alice Aparecida Martins Ruis, Maria Antônia de 

Almeida Cavagna, Terezinha de Fátima Silva Donâncio e do Senhor Antônio Carlos Passos; 

Extinção de aposentadoria em virtude do falecimento do Senhor Antônio Pinesso. Na continuidade 

dos trabalhos e atendendo o item XIV (quatorze), os conselheiros presentes avaliaram a distribuição 

dos Fundos e o alinhamento quanto as disposições da resolução 3922/2010 e Política de 

Investimentos, firmando total regularidade. Na continuidade dos trabalhos, seguindo as prescrições 

do item XV (quinze), os atos são revistos e as tratativas seguiram para o item XVI (dezesseis), onde 

os membros do Conselho não verificaram situações que externassem a necessidade de 

notificações por ofícios. Ainda com a palavra, a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa 

destacou a apresentação da Minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2020, 

informando que a mesma seria enviada por e-mail aos conselheiros para apreciação e posterior 

discussão e aprovação na próxima reunião.  Por fim, as análises de contas referentes ao exercício 

de outubro de 2019 são colocadas em votação e não havendo manifestações contrárias o Conselho 

aprovou por unanimidade os movimentos do exercício verificado. Do que, para constar foi lavrada 

a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Alessandra Patrícia Tomaz da Silva _________________________________           

Edson José Bertuolo _________________________________  

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________  



 
 

 
 

Victor Augusto Gomes Daud _________________________________  

 


