
 
 

 
 

ATA DA DECIMA 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 21 DE JUNHO DE 2022, ÀS DEZESSEIS 

HORAS. 

 

  Aos  vinte e um dias do mês de junho 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 sexta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do OLÍMPIA 

PREV da Administração 2021-2022. Em sua narrativa inicial a Senhora Liamar Aparecida 

Veroneze Correa, presidindo os trabalhos informou aos membros do Conselho Fiscal, que a 

reunião versaria sobre os movimentos do mês de maio de 2022. Esclareceu ainda, que a reunião 

seguiria os itens estabelecidos através da Lei Complementar n.º 80, de 18 de junho de 2010, em 

específico ao artigo 63. Desse modo, por meio do item I (um), informou aos presentes que não 

houveram novas admissões de pessoal.  Em referência ao item II (dois), disponibilizou para 

análise e discussões os balancetes de receitas e despesas do mês de maio de 2022. Em 

cumprimento ao item III (três), foi verificado que não houveram tomadas de contas especiais. Na 

tratativa do item IV (quatro), foi considerado atendimento através do item II (dois). Em referência 

ao item V (cinco), ficou dispensado, junto aos membros presentes do Conselho, a necessidade de 

contratação de peritos para exames de documentos. Cumprindo as disposições do item VI (seis), 

foi informado através da contabilidade o encaminhamento dos demonstrativos previdenciários, o 

Demonstrativo de Receitas Previstas e Arrecadadas, o Demonstrativo de Rentabilidade e 

Evolução dos Investimentos e Encaminhamento dos dados cadastrais dos Fundos de 

Investimentos junto ao Sistema Audesp. Orientando-se através do item VII (sete), ficou 

dispensada a emissão de notificação ou questionamentos quanto a atos irregulares. Seguindo 

com os trabalhos para o item VIII (oito), o Conselho Fiscal avaliou a entrega do DIPR, 

Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses e o encaminhamento da Matriz de 

Saldos Contábeis junto ao consolidado da Prefeitura. Em cumprimento às disposições do item IX 

(nove), foi avaliado a adimplência dos entes bem como o pagamento da parcela de número 

125/420 do aporte. Conforme entendimento do item X (dez), a Presidente do Conselho Fiscal do 

OLÍMPIA PREV, entregou aos membros do Conselho a planilha com os saldos atualizados dos 

fundos de investimento do dia 21 de junho de 2022, onde foi apurado um patrimônio líquido de R$ 

165.096.724,82 (cento e sessenta e cinco milhões noventa e seis mil, setecentos e vinte e quatro 



 
 

 
 

reais e oitenta e dois centavos). Obedecendo ao item XI (onze), a senhora Liamar Aparecida 

Veroneze Correa, informou sobre a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - 

CRP, conforme disposições do Artigo 9º da Lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998, no Decreto 

nº 3.788, de 11 de abril de 2001 e Portaria nº 204 de 10 de julho de 2008, emitido junto ao 

OLÍMPIA PREV no dia 20/06/2022, com validade até 17/12/2022. Destacou ainda, que para a 

emissão do CRP, foi realizada  a avaliação de 33 (trinta e três) requisitos que apresentaram 

regularidade quanto ao cumprimento. Em referência ao item XII (doze), a Presidente do Conselho 

Fiscal, informou sobre a aprovação da Lei 5855 que dispõe sobre doação de bens móveis 

inservíveis do OLÍMPIA PREV junto a Prefeitura. Ainda na condução dos trabalhos, e seguindo 

atendimento ao item XIII (treze), a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, submeteu 

para a apreciação os processos de aposentadorias, pensões e extinções de benefícios, sendo: 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição dos Senhores José Roberto Bijotti e Gilsom Carlos 

Miranda e das senhoras Edely Nieto Ganancio e Iscilla Christina Vietti Aidar Piton; 

Aposentadoria Especial do senhor Carlos Alberto Lustre; Extinção de Pensão por morte das 

senhoras Solidea Bazan Vitorasso, Luiza Tozzo Ferreira e Marcelina Aparecida Marcelo 

Pradal  e do senhor Valdevino Aparecido de Menezes; extinção de Aposentadoria do senhor 

Jose Ragio Zimbra. Na sequência das tratativas no item XIV (quatorze), foi disponibilizado o 

relatório analítico de investimentos para verificação junto aos membros presentes. Na ocasião foi 

avaliado que no mês de maio de 2022, o OLÍMPIA PREV encerrou com um capital de R$ 

165.687.074,20 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setenta e 

quatro reais e vinte centavos). Sobre os enquadramentos, os Conselheiros verificaram 

consonância quanto aos limites estabelecidos pela política de investimentos bem como a 

Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, tanto nos investimentos de Renda Fixa, 

quanto nos investimentos de Renda Variável. Sobre a rentabilidade observada no mês, o 

presente Conselho apurou um índice de 1,12% (um inteiros e doze centésimos por cento) de 

retorno positivo, com um acréscimo patrimonial de R$ 1.833.349,51 (um milhão oitocentos e trinta 

e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Sobre o desempenho 

frente a meta atuarial, destacou que o desempenho positivo dos meses anteriores tem sido 

fortemente prejudicado por conta da inflação. A meta foi de 4,24% para o mês de maio, quando o 

esperado foi de 6,91%. Conforme proposto através do item XV (quinze) os atos foram revistos e 

em consonância ao item XVI (dezesseis), a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV 

colocou para discussão as movimentações financeiras do mês de maio de 2022 e por seguinte 



 
 

 
 

não verificando manifestações contrárias, restaram aprovadas as contas do respectivo mês.  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  ____________________________________ 

 


