
 
 

 
 

 

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO 2021/2022, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, ÀS DEZESSEIS 

HORAS. 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 sexta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV da 

Administração 2021-2022. Iniciando as tratativas, a Senhora Liamar Aparecida Veroneze 

Correa informou aos membros presentes do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, que a reunião 

abordaria as tratativas do mês de julho de 2021. Seguindo o rito já adotado nas reuniões 

anteriores, esclareceu que os assuntos seriam direcionados de acordo com a Lei Complementar 

80 de 18 de junho de 2010, em específico ao artigo 63. Em referência ao item I (um), informou 

aos presentes que não houvera novas contratações de pessoal. Seguindo para o item II (dois), 

foram realizadas as análises junto a execução orçamentária do OLIMPIA PREV, momento em 

que foi confirmado o recebimento do material aos presentes, sendo os balancetes de receita e 

despesas do mês de julho de 2021. Nas tratativas do item III (três), foi avaliada a dispensa da 

necessidade de tomada de contas especiais. Através do item IV (quatro), os membros presentes 

avaliaram como atendimento por meio do item II (dois). Conforme orientação do item VI (seis), a 

Presidente do Conselho Fiscal, informou sobre a elaboração da defesa dos apontamentos 

vinculados ao relatório de contas do exercício financeiro de 2020 através do processo TC-

004547.989.20. Na ocasião, atendendo ao rito do item VII (sete), foi refeita a leitura das 

interrogativas apresentadas no relatório da Egrégia Corte de Contas. A senhora Liamar 

Aparecida Veroneze Correa, esclareceu aos presentes sobre a elaboração das defesas, bem 

como o envio para análise do Tribunal. Conforme o item VIII (oito), foi apresentado atendimento 

aos prazos de entrega junto ao Tribunal de Contas dos dados Cadastrais dos Fundos, envio de 

informações junto ao Sistema Audesp, encaminhamento da Matriz de Saldo Contábil, dados 

consolidados junto a Prefeitura e informações do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 

Repasses. Para atendimento ao item XI (nove), foi apurado a adimplência dos pagamentos junto 

os entes, bem como o pagamento da parcela 115/420 do parcelamento de aporte. Conduzindo os 

trabalhos, a Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, deixou a disposição dos 



 
 

 
 

presentes, a planilha com saldos atualizados dos Fundos de Investimentos e relatório das 

aplicações financeiras referente ao mês de julho de 2021. Em relação ao item XI (onze), foi 

avaliado não ter havido a contratação de novos prestadores de serviços. Conforme orientação do 

item XII foi apreciado entre os membros presentes, que não houve alienação de bens. Em 

referência ao item XIII (treze), foram encaminhados através da Diretoria de Benefícios os 

seguintes processos de aposentadorias, pensões e extinções de benefícios: Aposentadoria por 

tempo de Contribuição das senhoras Leonor Quilles São Romano e Maria de Fátima Dourado 

Gomes; Aposentadoria por Idade à senhora Neide Mofardini Yoshida; extinção de aposentadoria 

da senhora Libertina Brito Sichinelle. Em obediência as disposições do item XIV (quatorze), a 

senhora a senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, informou que o capital investido no 

encerramento do mês de julho foi de R$ 158.437.163,30 (cento e cinquenta e oito milhões, 

quatrocentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e três reais e trinta centavos). Foi avaliado 

também, a obediência quando aos dispositivos estabelecidos através da Resolução 3.922 e 

Política de Investimentos para o presente exercício de 2021, de modo que foi apurada a 

regularidade. Sobre a distribuição do capital, os membros presentes verificaram que o Banco do 

Brasil concentrou 46,44% (quarenta e seis inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), 

Caixa Econômica Federal com 48,94% (quarenta e oito inteiros e noventa e quatro centésimos 

por cento), Banco Itaú com 0,68% (sessenta e oito centésimos por cento), Banco Bradesco com 

2,98% (dois inteiros e noventa e oito centésimos por cento e Banco Santander com 0,97% 

(noventa e sete centésimos por cento). Sobre a rentabilidade no mês de julho, o Conselho Fiscal 

avaliou que houve desempenho negativo de -0,33% (trinta e três centésimos por cento negativos) 

com desvalorização de patrimônio no importe de R$ 532.062,08 (quinhentos e trinta e dois mil, 

sessenta e dois reais e oito centavos). O desempenho foi justificado através do Comitê de 

Investimentos, esclarecendo que o comportamento é resultante sensibilidade fiscal e política que 

o país atravessa. Foi demonstrado através do Comitê de Investimentos ao Conselho Fiscal, a 

acentuada preocupação junto a meta atuarial onde realizou-se uma avalição sobre o desempenho 

do OLIMPIA PREV frente a meta nos exercícios de 2016, 2017 e 2019. Para atendimento ao item 

XI (quinze), foi informado aos membros do Conselho Fiscal sobre a participação da Diretoria do 

OLIMPIA PREV na elaboração de minuta de Projeto de Lei junto a Chefia do Executivo Municipal. 

Circunstância em que foi aclarado, qual a proposta do projeto bem como a necessidade de 

atendimento para adequação a Emenda Constitucional 103/2019. Ainda na condução dos 

trabalhos, a Presidente do Conselho Fiscal juntamente com os demais membros presentes 



 
 

 
 

dispensou qualquer manifestação decorrentes de atos de improbidade no período analisado. 

Destarte, foi colocada para discussão final e aprovação as contas do mês de julho e não havendo 

manifestações contrárias, restaram aprovadas as análises do referido mês. 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  ____________________________________ 

  

 


