
 
 

 
 

ATA DA DECIMA 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 DEZEMBRO DE 2021, ÀS 

DEZESSEIS HORAS. 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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, Joao Luiz Alves Ferreira e Raquel Cristina 

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

PREV da Administração 2021-2022. Iniciando a reunião para discussão e aprovação da pauta 

proposta, a senhora Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV, Liamar Aparecida 

Veroneze Correa informou aos presentes que seguiria com os assuntos, na sequência 

apresentada no Artigo 63 da Lei Complementar 80 de 18 de junho de 2010, versando 

especificamente sobre as movimentações do mês de novembro 2021. Através do item I (um), 

comunicou que não houve a contratação de pessoal no período. Em referência ao item II (dois), 

disponibilizou aos membros presentes para o acompanhamento da execução orçamentária, os 

balancetes de receitas e despesas do mês de novembro de 2021. Analisando o item III (três), 

verificou que não houve tomada de contas especiais. Na continuidade, em análise ao item IV 

(quatro), reiterou atendimento através do item II (dois). Para tratativa do item V (cinco), 

argumentou que não houve a necessidade de contratação de peritos para reexames de 

documentos. Para atendimento ao item VI (seis) informou através de comunicado expedido pelo 

Comitê de Investimentos que houve a publicação da Resolução CMN nº 4.963, de 25 de 

novembro de 2021, revogando a Resolução CMN nº 3.922/2010 a partir do próximo exercício. A 

Presidente do Conselho, complementou ainda que, em decorrência de tal fato, ficou interrompido 

a aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2022, considerando que já estava 

sendo minutada nova Política através do Comitê de Investimentos com as diretrizes estabelecidas 

pela normativa. Explanou ainda, que nova Portaria através do Ministério do trabalho e 

Previdência, seria publicada à fim de estender o prazo de entrega do DIPIN até 31 de março de 

2022. Ainda em atendimento ao mesmo item, comunicou sobre o início do processo para adesão 

ao novo sistema do Comprev através da DATAPREV. Em relação ao item VII (sete), verificou a 

emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, na qual o Olimpia Prev deu cumprimento 

a 30 (trinta) requisitos, ponderou ainda, que o presente certificado terá sua validade até o dia 17 

de julho de 2022. Sobre o item VIII (oito), os membros presentes do Conselho Fiscal, apuraram o 



 
 

 
 

encaminhamento dos dados cadastrais do Fundos de Investimentos junto ao Tribunal de Contas, 

envio das informações previdenciárias e encaminhamento da matriz de saldos contábeis à 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia. Aferindo o item IX (nove), constatou-se a 

adimplência quando ao repasse dos entes, inclusive o pagamento da parcela 119/420 do 

parcelamento do aporte de obrigação da Prefeitura. Conforme orientação do item X (dez), a 

Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA PREV disponibilizou aos presentes, a planilha com 

saldos atualizados do dia 21 de novembro de 2021 aos Conselheiros, ocasião em que foi apurado 

a disponibilidade 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). Seguindo conforme disposição do 

item XII (doze), apurou-se que não houve contratação de novos prestadores de serviços. 

Verificando o item XI (onze), foi avaliado que não ocorreram alienações de bens. Em 

cumprimento ao item XIII (treze), a senhora Liamar Aparecida Veroneze Correa, apresentou os 

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

tempo de contribuição do senhor Paulo Alberto Fonseca; e Extinção de Aposentadoria da 

senhora Creuza Aparecida Santos Buzatto e Pensão por Morte a senhora Aparecida do 

Carmo Cestaro Domingos. Para cumprimento aos dispositivos do item XIV (quatorze), a 

Presidente do Conselho Fiscal, disponibilizou o relatório analítico dos fundos de investimentos 

elaborado juntamente com a empresa de consultoria Crédito & Mercado, ocasião onde os 

Conselheiros verificaram que no encerramento do mês de novembro de 2021, o patrimônio 

investido foi de R$ 157.678.749,77 (cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e setenta e oito 

mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). Os Conselheiros também 

avaliaram os enquadramentos dos fundos, em relação aos limites estabelecidos através da 

resolução 3.922/2010 e apuraram obediência as disposições. Por seguinte foi analisada 

distribuição do patrimônio junto ao Banco do Brasil, que concentrou 46,46% (quarenta e seis 

inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) do valor aplicado, o Banco Caixa Econômica 

Federal com 48,99% (quarenta e oito inteiros e noventa e nove centésimos por cento), o Banco 

Bradesco com 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), o Banco Santander 

com 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e o Banco Itaú com 0,61% (sessenta e um 

centésimos por cento). Verificando o relatório analítico de investimentos, foi apurado que houve 

recuperação importante dos fundos em relação ao mês anterior. Os fundos apresentaram o 

melhor desempenho do ano, com rentabilidade de 1,63% (um inteiro e sessenta e três 

centésimos por cento). O excelente desempenho remunerou a carteira em R$ 2.526.682,03 (dois 



 
 

 
 

milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e três centavos). No 

acumulado do exercício, a carteira ainda apresenta rentabilidade negativa no índice de -0,59% 

(cinquenta e nove centésimos negativos). A meta acumulada esperada para o mês foi de 14,66% 

(quatorze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento). Na continuidade dos assuntos 

propostos, o Comitê encaminhou para discussão a manutenção de aporte mensal de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) no fundo BB BOLSA AMERICANA FIA junto ao Conselho Fiscal. 

Os membros presentes decidiram por unanimidade realizar o aporte. Ainda versando sobre as 

alocações de carteira, foi trazido junto aos Conselheiros a redução de exposição na estratégia do 

fundo BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na qual 

foi proposto o resgate do valor total do fundo junto ao Banco do Brasil, no importe total de R$ 

16.562.392,35 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois 

reais e trinta e cinco centavos) com o propósito de constituir valores em fundos menos voláteis. A 

Presidente do Conselho Fiscal salientou ainda, que o valor do resgate imediatamente seria 

encaminhado ao Fundo BB PERFIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO. Os 

membros do Conselho Fiscal, opinaram de forma favorável a decisão e a senhora Liamar 

Aparecida Veronze Correa encaminhou a decisão para o Conselho Administrativo. Seguindo 

com os assuntos e tratando o item XV (quinze), foi informado conforme discussões já tratadas no 

item VI (seis), sobre a elaboração na nova minuta da Política de Investimentos para o exercício 

de 2022. Nas tratativas do item XVI (dezesseis), a Presidente do Conselho Fiscal do OLÍMPIA 

PREV, colocou para discussão e aprovação as contas do mês de novembro de 2021 e não 

observando manifestações contrária, foram aprovadas as referidas contas, dispensando a 

manifestação por 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  ____________________________________ 

 


