
 
 

 
 

 

ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

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

NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

          
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 

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

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva e Edson José Bertuolo, realizou-se a trigésima Reunião 

do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, sendo a vigésima nona Reunião do Conselho Fiscal da 

Administração 2016/2020.  Ao iniciar as tratativas, a Senhora Liamar Aparecida Veroneze 

Correa informou aos presentes que seguiria conforme rotina já adota nas reuniões anteriores, 

seguindo com as orientações da Lei Complementar 80 de 18 de junho de 2010, no seu Artigo 63. 

Na condução dos trabalhos, informou que o mês objeto de análise seria o mês de novembro de 

2020. Iniciando com item I (um), o Conselho Fiscal apurou que não houve contratação de pessoal 

no período tratado. Por seguinte no item II (dois), disponibilizou e verificou os balancetes de 

receitas e despesas no mês em tela. Seguindo através do item (III), apurou não haver situações 

que implicassem em tomadas de contas especiais. Nos argumentos do item IV (quatro), 

considerou o atendimento através do item (II). No item V (cinco), ficou dispensada a necessidade 

de contratação de peritos para reexames de documentos ou situações. Em obediência as 

disposições do item VI (seis) a Senhora Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, 

mencionou a publicação da Política de Investimentos para o exercício de 2021 no diário oficial do 

município, na edição de nº 856 (oitocentos e cinquenta e seis), no dia 11 de dezembro de 2020. 

Conforme verificado através dos membros presentes, ficou dispensada notificações ou 

questionamentos por atos ou situações irregulares. Em atendimento as disposições do item VIII 

(oito), a Presidente do Conselho Fiscal relatou sobre as etapas do processo eletivo para os 

membros do Conselho de Administração e Fiscal. Os membros avaliaram que o processo 

realizado em 04/12/2020, na qual participaram do pleito 306 servidores, sendo deste 282 Ativos e 

24 Inativos. A Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correia também mencionou o resultado da 

apuração da eleição para o biênio de 2021-2022, sendo que para o Conselho Administrativo 

Ativos, os números de votos foram: 02 nulos; 134 Sandro de Campos Magalhães; 85 Márcia Elisa 

da Silva Martinez; 60 Donaldson Nunes da Silva; 13 Sirlei Correia Silva; para o Conselho Fiscal 

Ativos:  154 Raquel Cristina Crepaldi Righetti; 92 Gustavo Sartori Louzada; 53 Paulo Freitas de 

Oliveira; Conselho Administrativo Inativos: 144 Edna Marques da Silva; 93 Roberto Arruda; 48 



 
 

 
 

Mária Angélica dos Reis Vasconcelos; 06 Mário Michelli. Por seguinte a Presidente, informou aos 

Conselheiros sobre a aprovação pela Câmara Municipal na data de 14/12/2020 dos Projetos de 

Lei enviados pelo Poder Executivo, que versam sobre as adequações exigidas pela Emenda 

Constitucional 103/2019. Em atendimento as disposições do item IX (nove), os Conselheiros, 

apuraram a adimplência quanto aos repasses por parte dos entes municipais. Para atendimento 

ao item X (dez), a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, analisou juntamente com os 

membros presentes o relatório de investimentos do mês de novembro de 2020, elaborado 

juntamente com a empresa de Consultoria Crédito & Mercado. Na ocasião, também foi 

disponibilizado a planilha com os saldos das aplicações financeiras atualizadas. Em análise ao 

item XI (onze), foi apurado junto ao Conselho, que não houve novas contratações no período. 

Nas tratativas do item XII (doze), os Conselheiros constaram que não houve alienações dos bens. 

Conforme orientação do item XIII (treze), foram avaliados os processos de concessões de 

aposentadorias, pensões e extinções de benefícios do mês, sendo: Aposentadoria por tempo de 

contribuição da Senhora Janita Maria Savegnago; Extinção de Pensão por Morte da Senhora 

Palmira Abbra Balbo; Extinção de Aposentadoria por Idade da Senhora Emilia Arroios 

Constancio.  Em referência ao item XIV (quatorze), os membros do Conselho aferiram a 

distribuição dos recursos junto as instituições financeiras, verificando que no fechamento do mês 

de novembro, o capital líquido investido foi de R$ 152.353.848,64 (Cento e cinquenta e dois 

milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos). Na Continuidade, também apuraram que a rentabilidade foi de 1,84% (um inteiro e 

oitenta e quatro centésimos por cento), com um acréscimo de patrimônio de R$ 2.759.446,56 

(dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e seis centavos). Seguindo com as análises, os Conselheiros, avaliaram o 

enquadramento quanto aos dispositivos da resolução 3.922/2010 e política de investimento na 

renda fixa. Na avaliação da renda variável, conforme esclarecimento do Comitê, a alocação dos 

fundos vinculados ao Artigo 8º, Inciso III estavam bem próximas dos limites e que no mês, por 

conta do excelente desempenho de recuperação dos fundos atrelados a este, houve o 

desenquadramento. Na ocasião, foi demandado para a reunião conforme encaminhamento do 

Comitê, a decisão de reduzir a exposição no fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC 

MULTMERCADO LP, no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para aporte junto ao 

fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. Seguindo com as tratativas 

também foi colocado para discussão a redução de exposição junto ao Fundo de Investimento BB 



 
 

 
 

IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, com movimento de alocação 

no fundo BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais). Os movimentos foram colados para discussão e por seguinte, não 

observando posições contrarias a decisão, as movimentações nos respectivos fundos foram 

aprovadas. Conforme disposto no item XV (quinze), os atos foram revisados, e seguindo com 

atendimento ao item XVI (dezesseis) a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa colocou em 

discussão a aprovação de contas do mês de novembro de 2020 do Instituto dos Servidores 

Públicos do Município de Olímpia. Na continuidade, não foram verificadas manifestações 

contrárias, desse modo, ficaram aprovadas as análises de contas do mês ora referenciado, 

dispensado a manifestação por ofício por qualquer ato de irregularidade. 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.-.-.-.-.- 

 

 

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva _________________________________          

Edson José Bertuolo _________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa _________________________________ 

 


