
 
 

 
 

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

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

ADMINISTRAÇÃO 2021/2022, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 

DEZESSEIS HORAS. 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 

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

Luiz Alves Ferreira e Raquel Cristina Crepaldi Righetti, realizou-se a nona Reunião Ordinária 

do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV da Administração 2021-2022. No início das tratativas, a 

Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, justificou a ausência da conselheira 

Alessandra Patrícia Tomaz da Silva que por motivos particulares não pode comparecer. Ao 

iniciar as rotinas para o desenvolvimento dos temas propostos para a reunião, a senhora Liamar 

Aparecida Veroneze Correa, esclareceu que seguiria as orientações dos itens contidos na Lei 

Complementar 80 de 18 de junho de 2010, em específico ao artigo 63. Em referência ao item I 

(um), informou que não houve contratação de pessoal no período. Tratando o item II (dois), foram 

disponibilizados aos presentes os balancetes de receitas e despesas referentes ao mês de 

outubro de 2021. Na leitura do item III (três), não foram verificadas tomadas de contas especiais. 

Em análise ao item IV (quatro), foi considerado atendimento através do item II (dois). Conforme 

orientação do item V (cinco), ficou dispensada a contração de peritos para reexames de 

documentos. No atendimento ao item VI (seis), a Presidente do Conselho Fiscal relatou sobre a 

flexibilização da data para o cumprimento da implantação e regulamentação da Previdência 

Complementar, considerando que Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia já havia 

realizado a adequação quando a parte legal, na leitura a senhora Liamar Aparecida Veroneze 

Correa, salientou que a modificação é tão somente para fins de emissão do Certificado de 

Regularidade Previdenciária. Outro prazo que também foi estendido para cumprimento, é 

referente a adequação da Taxa de Administração e ponderou mais uma vez, que o OLÍMPIA 

PREV havia encaminhado minuta de Lei ao executivo para regularizar a exigência. Seguindo com 

os temas, os membros presentes do Conselho Fiscal avaliaram que não houve emissão de 

notificação de situações irregulares. Conforme atendimento do item VIII (oito), foram analisados o 

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

encaminhamento do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses, envio de 

informações junto ao AUDESP e encaminhamento de matriz de saldos contábeis à Prefeitura. Em 

análise ao item IX (nove), foi avaliado a adimplência dos entes, inclusive o pagamento do 



 
 

 
 

parcelamento de aporte referente a parcela 118/420. Para cumprimento ao disposto no item X 

(dez), a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV entregou aos presentes, a planilha 

com os saldos atualizados dos fundos referente ao dia 17 de novembro de 2021, na qual os 

membros aferiram o saldo de investimentos no importe de R$ 156.292.702,65 (cento e cinquenta 

e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco 

centavos) e observaram leve recuperação de 1,09% (um inteiro e nove centésimos por cento). Na 

tratativa do item XI (onze), foi verificado que não houve novas contratações de prestadores de 

serviços. Em análise ao item XII (doze) apurou-se a inexistência de alienações de bens. Na 

continuidade e atendendo as disposições do item XIII (treze), foi disponibilizado através da 

Diretoria de Benefícios os processos de aposentarias, pensões e extinções de benefícios, sendo: 

Aposentadoria por tempo de contribuição da senhora Maria Aparecida Olmedo; Extinção de 

Pensão por morte da senhora Aurea Atili. Na continuidade dos temas propostos para a reunião e 

seguindo o que preconiza o item XIV (quatorze), os membros do Conselho Fiscal analisaram os 

saldos dos fundos de investimentos no encerramento do mês de outubro, onde constatou um 

patrimônio aplicado no valor de R$ 154.662.275,36 (cento e cinquenta e quatro milhões, 

seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). 

Presidindo os trabalhos a senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa juntamente com os 

membros, verificaram os enquadramentos dos fundos frente a resolução 3.922 e política de 

investimentos elaborada para o exercício e apuraram obediência as disposições. Os Conselheiros 

também verificaram a rentabilidade no mês, onde apuraram que os fundos tiveram desempenho 

negativo de -1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos por cento) com desvalorização das 

cotas no importe de R$ 2.485.127,26 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e 

vinte e sete reais e vinte e seis centavos), produzindo no acumulado da meta atuarial, o índice 

negativo de  -2,18% (dois inteiros e dezoito centésimos por cento) frente a uma meta a ser 

cumprida de 13,10% (treze inteiros e dez centésimos por cento). A Presidente do Conselho 

Fiscal, contextualizou também conforme informações do Comitê de Investimentos, que a PEC dos 

Precatórios tem elevado o nível de desconfiança dos investidores, refletindo diretamente na 

precificação dos ativos. A situação fiscal do país, novamente foi testada com as discussões sobre 

a ampliação de tempo e valor do auxílio emergencial. Na sequência foi submetido para 

aprovação, a decisão do Comitê em realizar a manutenção de aporte no fundo BB AÇÕES 

BOLSA AMERICANA, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Os Conselheiros 

apreciaram a demanda e verificando enquadramento quanto a resolução e política de 



 
 

 
 

investimento para o exercício, juntamente com a expectativa de rentabilidade, foi aprovado o novo 

aporte. Nas tratativas do item XV (quinze), a Presidente do Conselho Fiscal realizou a entrega da 

minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2022. Na ocasião solicitou a leitura do 

documento a fim de promover os ajustes até a próxima reunião na qual será submetida para 

aprovação. Ainda na condução dos trabalhos e já tratando o item XVI (dezesseis), a senhora 

Liamar Aparecida Veroneze Correa submeteu para análise e aprovação final das contas do mês 

de outubro de 2021 do OLÍMPIA PREV e não verificando manifestações contrarias, restaram 

aprovadas. Em continuidade ao ato, dispensou a necessidade de manifestação de ofícios 

decorrentes de atos de improbidade.    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  ____________________________________ 

 


