
 
 

 
 

ATA DA DECIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA 

PREV, ADMINISTRAÇÃO 2021/2022, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, ÀS 

DEZESSEIS HORAS. 

 

  Aos  dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 

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

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva, Joao Luiz Alves Ferreira e Raquel Cristina Crepaldi 

Righetti, realizou-se a décima quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV 

da Administração 2021-2022. A senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa ao iniciar com os 

assuntos proposto para a reunião, informou aos presentes que, como de costume realizaria as 

tratativas dos temas referentes ao mês de março, de acordo coma Lei Complementar 80 de 18 

junho de 2010, em conformidade com o artigo 63. Através do item I (um), avaliou que não 

houveram novas contratações de pessoal no mês tratado. Seguindo com os assuntos para 

análise ao item II (dois), que trata sobre a execução orçamentária, apresentou os balancetes de 

receitas e despesas do mês tratado. Em relação ao item III (três), os membros presentes 

verificaram que não houve tomada de contas especiais. Na abordagem do item IV (quatro), 

considerou atendimento através do item II (dois). Em obediência ao disposto no item V (cinco), 

ficou dispensada a contratação de peritos para reexames de documentos e ou situações. 

Versando sobre o item VI (seis), a Presidente do Conselho Fiscal, informou de acordo com o 

posicionamento encaminhado através da Diretoria Executiva, sobre o atendimento no prazo ao 

preenchimento e envio do IEG-PREV. Esclareceu ainda, que o instrumento de fiscalização 

vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é responsável pela avaliação das 

contribuições, endividamento, atuária, investimentos, benefícios, sustentabilidade do RPPS e 

observa também a fidedignidade das informações prestadas. Em referência ao item VII (sete), os 

membros do Conselho Fiscal dispensaram a emissão de notificação ou qualquer outro ato 

vinculado a situações de irregularidades. Em abordagem ao item VIII (oito), foi verificado o 

encaminhamento dos dados cadastrais dos fundos de investimentos junto ao Tribunal de Contas, 

o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses, bem como o envio das demais 

informações junto ao sistema AUDESP e encaminhamento da matriz de saldos contábeis junto ao 

consolidado da Prefeitura. Na verificação ao item IX (nove), avaliou-se a adimplência dos entes, 

bem como o pagamento da parcela 123/420 do parcelamento de aporte da Prefeitura. Para 

atendimento ao disposto no item X (dez) os membros presentes do Conselho Fiscal do OLÍMPIA 



 
 

 
 

PREV, verificaram a planilha de investimentos com data de atualizada do dia 19 de abril de 2022, 

onde constataram um patrimônio total investido no importe de R$ 163.959.676,68 (cento e 

sessenta e três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e 

sessenta e oito centavos). No item XI (onze), conforme solicitação do presente Conselho, foram 

disponibilizados referente ao fechamento do exercício de 2021, o anexo XII, que trata do Balanço 

Orçamentário, Anexo XIII, referente ao Balanço Financeiro, anexo XIV vinculado ao Balanço 

Patrimonial e anexo XV, que trata das Variações Patrimoniais. Conforme orientação do item XII 

(doze), a Presidente do Conselho Fiscal, explanou conforme argumentos transmitidos a partir da 

Diretoria Executiva, sobre a construção de minuta de Projeto de Lei para encaminhamento de 

bens inservíveis junto a Prefeitura. Na continuidade dos trabalhos a senhora Liamar Aparecida 

Veroneze Correa, realizou a leitura dos seguintes processos de aposentarias, pensões e 

extinções de benefícios, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da senhora Joelma 

Maldo de Paula e do Senhor João Luiz dos Anjos; Aposentadoria Especial da senhora Joseani 

Netto Bizio Bom; Concessão de Pensão por Morte à senhora Ângela Maria Sarri Naval e 

Extinção de Aposentadoria da senhora Aparecida Jurkovich. Na condução dos trabalhos, a 

Presidente do Conselho Fiscal entregou aos presentes o relatório analítico de investimentos dos 

fundos referente ao mês de março e primeiro trimestre do exercício de 2022, na ocasião os 

membros presentes apuraram um capital aplicado no valor de R$ 163.896.942,51 (cento e 

sessenta e três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos). Na continuidade dos trabalhos, a Presidente do Conselho Fiscal, 

colocou em análise os enquadramentos dos fundos, frente a resolução e política de 

investimentos, onde foi verificado consonância com os regulamentos vigentes. Verificando o 

desempenho dos fundos os membros presentes verificaram rentabilidade positiva, considerando 

que o mês de março apresentou o melhor índice para o ano, pontuando em 1,97% (um inteiro e 

noventa e sete centésimos por cento), com acréscimo patrimonial no valor R$ 3.168.286,98 (três 

milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). O 

Conselho Fiscal também apurou que a rentabilidade acumulada foi de 3,07% (três inteiros e sete 

centésimos por cento) frente uma meta esperada de 4,46% (quatro inteiros e quarenta e seis 

centésimos por cento). Ainda presidindo os trabalhos, a senhora Liamar Aparecida Veroneze 

Correa, seguindo o item XV (quinze) da Lei inicialmente menciona realizou a revisão dos atos e 

em consonância com o item XVI (dezesseis) colocou para discussão e aprovação as contas do 

mês de março de 2022 e não verificando manifestações contrárias, foram aprovadas a contas do 



 
 

 
 

referido mês dispensando manifestações decorrentes de atos de improbidade. 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  ____________________________________ 

 


