
 
 

 
 

 

 

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

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

REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, ÀS DEZESSEIS HORAS.       

          
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro 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, Edson José Bertuolo e Victor Augusto Gomes Daud, realizou-se a 

vigésima sexta Reunião do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, sendo a vigésima quinta Reunião 

do Conselho Fiscal da Administração 2016/2020. Conforme as disposições da Lei complementar 

80, de 18 de junho de 2010 em seu Artigo 63, a Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, 

informou que a reunião seguirá a disposição de todos os itens elencados na Lei supramencionada. 

Ao iniciar as tratativas, a Senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa esclareceu que a reunião 

apurará os assuntos pertinentes ao mês de dezembro, quarto trimestre e encerramento do exercício 

de 2019. Iniciando os trabalhos com análise ao item I (um), o Conselho Fiscal avaliou que não houve 

admissão de pessoal para o mês de dezembro. Na continuidade, em atendimento ao item II (dois), 

foram disponibilizados e avaliados os balancetes de receitas e despesas dos períodos ora 

referenciados. Seguindo para o item III (três) os membros presentes do Conselho Fiscal, não 

apuraram ocorrências que externassem necessidade de tomadas de contas especiais. Para 

cumprimento ao item IV (quatro) foi considerado o atendimento ao item II (dois). No item V (cinco), 

o Conselho dispensou necessidade de peritos para reexames de documentos. Prosseguido e 

verificando o atendimento ao item VI (seis), a Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, 

apresentou aos demais membros o Certificado de Regularidade Previdenciária expedido em 25 de 

dezembro de 2019, com validade até o dia 22 de junho de 2020. A Senhora Liamar Aparecida 

Veroneze Correia, informou sobre o atendimento dos 30 (trinta) itens elencados para a emissão do 

mesmo. Em apreço ao mesmo item, a Presidente do Conselho Fiscal, colocou para discussão e 

aprovação o Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de 

Investimentos. O material foi apreciado pelos membros presentes, realizados os ajustes pertinentes 

e aprovado de modo unânime.  Seguindo com os trabalhos, foram entregues aos Conselheiros as 

seguintes portarias: Portaria nº 714, de 03 de janeiro de 2020, que versa sobre as datas de 

ocorrências das reuniões do Comitê de Investimentos, Portaria nº 715, de 03 de janeiro de 2020, 

que trata das datas das reuniões deste Conselho Fiscal e Portaria nº 716 de 03 de janeiro de 2020, 



 
 

 
 

que apresenta as datas das reuniões do Conselho Administrativo e Executivo do OLIMPIA PREV. 

Enfatizou a Presidente do Conselho Fiscal, que as referidas portarias foram publicadas no Diário 

Oficial do Município em 06 de janeiro de 2020. Ainda versando sobre as tratativas do item VI (seis), 

o Conselho Fiscal avaliou o processo de convocação dos aposentados e pensionistas para a 

realização de prova de vida junto ao OLIMPIA PREV. Foram apreciados os requisitos exigidos, bem 

como a primeira publicação da convocação no Diário Oficial, que estabelece agendamento prévio 

com horário definido para atendimento de cada beneficiário. Prosseguindo com as atividades e 

analisando o item VII (sete) os Conselheiros não evidenciaram circunstâncias para emissão de 

notificação ou qualquer questionamento de situações irregulares. Em análise ao item VIII (oito), os 

membros do Conselho entenderam que o mesmo já havia recebido apreço no item VI (seis). 

Conforme o item IX (nove), os membros presentes do Conselho apuraram a adimplência dos entes, 

inclusive o pagamento do parcelamento do aporte contemplando a parcela de 96/420 no valor de 

R$ 41.089,45 (quarenta e um mil, oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Atendendo as 

disposições do item X (dez) a Presidente disponibilizou para verificação dos Conselheiros, a planilha 

de fundos de investimentos atualizada, com data do dia 22 de janeiro de 2020. Ainda em análise 

aos fundos de investimentos, foram disponibilizados os relatórios de aplicações financeiras, 

elaborado juntamente com a empresa de consultoria referente ao mês de dezembro, quarto 

trimestre e exercício de 2019. Os membros do Conselho apuraram que no encerramento do 

exercício de 2019, o patrimônio líquido apresentou o valor de R$ R$ 147.684.993,32 (cento e 

quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e trinta 

e dois centavos). Atendendo o item XI (onze), foi verificado que não houve a contratação de novos 

prestadores de serviços. No item XI (onze) foi verificado também, que não houveram alienações de 

bens. Para análise ao item XIII (treze), analisou-se que não foram realizados processos de pensões 

e aposentarias no mês de janeiro de 2020. Em atendimento ao item XIV (quatorze), os membros do 

Conselho Fiscal apuraram a distribuição dos fundos de investimentos. Conforme verificado, os 

valores das aplicações encontravam-se dentro do que preconiza a Resolução 3.922/2010 e Política 

de Investimentos do exercício de 2019. Foi colocado para discussão e aprovação, a demanda 

encaminhada através do Comitê de Investimentos sobre o aumento de exposição em renda variável 

no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com resgate em BB IRF-M1 TÍTULOS 

PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para posterior aplicação em BB AÇÕES VALOR 

FIC AÇÕES. O Conselho avaliou o alinhamento quanto a resolução e obediência as disposições da 

política de investimento e aprovou o movimento. Conforme orienta o item XV (quinze), os atos são 



 
 

 
 

revisados e a Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, colocou em discussão a 

apresentação de contas do mês de dezembro de 2019 e a prestação de contas final do exercício 

de 2019. Por seguinte a Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV coloca para a votação e 

não observando manifestações contrárias, restou então, aprovado as contas do mês de dezembro 

e a prestação de contas final do exercício de 2019. Já findando os trabalhos, através do item XVI 

(dezesseis) ficou dispensada a manifestação por ofício de qualquer ato de irregularidade para o 

exercício. 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 _________________________________  

Victor Augusto Gomes Daud _________________________________  

 


