
 
 

 
 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA 

PREV, ADMINISTRAÇÃO 2021/2022, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 

DEZESSEIS HORAS. 

 

 

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

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

presentes: Alessandra Patrícia Tomaz da Silva, João Luiz Alves Ferreira, e Raquel Cristina 

Crepaldi Righetti, realizou-se a primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do OLÍMPIA 

PREV da Administração 2021-2022. Ao iniciar as tratativas, a Senhora Liamar Aparecida 

Veroneze Correa informou aos presentes que a reunião seguiria as tratativas dos itens 

elencados na Lei Complementar n.º  80 de 18 de junho de 2010, em especifico ao que determina 

o artigo 63. A Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV confirmou a entrega dos 

relatórios de investimentos e balancetes na reunião anterior, salientando que considerou 

necessário o procedimento por conta do volume de informações avaliadas. Ao iniciar através do 

item I (um), foi verificado através do Conselho Fiscal que não houve novas contratações de 

pessoal. Seguindo com o atendimento ao artigo 63 foram abertos aos presentes para as 

discussões iniciais conforme instrução do item II (dois) os balancetes de receitas e despesas do 

mês de dezembro e do exercício de 2020. Na avaliação do item III (três) os membros presentes 

não identificaram situações que apontassem tomadas de contas especiais. Para atendimento ao 

item IV (quatro) reconsiderou as entregas dos documentos para a discussão da presente 

reunião. Por seguinte e apurando o item V (cinco) ficou dispensado conforme entendimento dos 

membros do Conselho Fiscal a necessidade de contratação de peritos para reexames de 

documentos. Na avaliação do item VI (seis), a Presidente do Conselho Fiscal informou sobre a 

emissão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) emitido sob número 986779-

191965 através da Secretaria da Previdência no dia 20 de dezembro de 2020, com vigência até 

18 de junho de 2021. Na condução das tratativas, conforme orientação do item VIII (oito), a 

Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV relatou de acordo com informações repassas 

junto a Diretoria Executiva do Instituto sobre a elaboração das respostas do Questionário do 

Índice de Efetividade de Gestão Previdenciária Municipal, IEG-PREV Municipal/ TCESP. Em 

conformidade do item IX (nove), os Conselheiros apuraram a adimplência quanto os repasses 



 
 

 
 

realizados através da Prefeitura, Câmara e Daemo Ambiental, inclusive o pagamento da parcela 

108/420 do aporte. Sobre os investimentos, de acordo com as instruções do item X (dez), foram 

novamente disponibilizados aos presentes o relatório de investimentos elaborado juntamente 

com a empresa de consultoria referente ao mês de dezembro, quarto trimestre e encerramento 

do exercício de 2020. Nesse contexto a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, 

informou aos presentes que no encerramento do exercício de 2020 o patrimônio líquido aplicado 

foi de R$ 158.888.543,42 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, 

quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), avaliando os enquadramentos 

dos fundos, tanto na renda fixa quando na renda variável aferiram total conformidade com os 

parâmetros estabelecidos através da resolução e política de investimentos para o exercício, e na 

sequência, foi avaliado a distribuição dos fundos junto aos Bancos. A Presidente do Conselho 

Fiscal apresentou uma síntese conforme orientação do Comitê de Investimento sobre o ano que 

as aplicações foram severamente prejudicadas frente a meta atuarial por conta do coronavírus. 

Foi considerando também que a baixa exposição em renda variável protegeu o capital, mas não 

evitou a desvalorização principalmente a observada no mês de março. Na leitura os membros do 

Conselho, apuraram uma evolução patrimonial de R$ 7.272.666,44 (sete milhões duzentos e 

setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com índice 

de rentabilidade acumulado no ano de 4,82% (quatro inteiros e oitenta e dois centésimos por 

cento) com uma meta atuarial de 10,65% (dez inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento). 

No item XI (onze) no foram verificadas novas contratações no período. Seguindo as indicações 

do item XII (doze) o Conselho Fiscal apurou não ter havido alienações de bens. Em cumprimento 

ao item XIII (treze) foram disponibilizados através da Diretoria de benefícios os processos de 

concessões e extinções de aposentadorias e pensões, sendo: Aposentadoria por Invalidez do 

senhor Egildo José Vescio; Pensão por morte aos senhores Luiz Henrique Ferreira Ricardo e 

Antônio Paulo da Silva as senhoras Maria Aparecida Moreira Kamla e Inês Aparecida Mioto 

Delomodarme; Extinção de Pensão por Morte da Senhora Lazara Aparecida da Silveira. 

Quanto ao item XIV (quatorze) os Conselheiros apuraram o atendimento conforme item X (dez). 

Ainda na condução das tratativas, a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa juntamente 

com o Conselho realizou uma revisão dos itens tratas conforme orientação do item XV (quinze). 

Para atendimento do item XVI (dezesseis) a Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, 

colocou para discussão e aprovação as contas do mês de dezembro de 2020 e com base nos 

documentos encaminhados os membros do Conselho em reunião imediatamente anterior, 



 
 

 
 

também colocou para discussão as contas do exercício de 2020. Por seguinte, não verificando 

manifestação contrárias, o Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, aprovou por unanimidade as 

contas do mês de dezembro bem como a prestação de contas final do exercício de 2020. 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 ____________________________________ 

João Luiz Alves Ferreira ____________________________________ 

Liamar Aparecida Veroneze Correa ____________________________________ 

Raquel Cristina Crepaldi Righetti  ____________________________________ 

 


