Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de
Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do
ano do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas e trinta minutos, na sede do
Instituto Municipal de Previdência, localizado à rua Tarquínio Cobra Olyntho, n°69 na
Vila Pereira, nesta cidade de São José do Rio Pardo, reuniu-se ordinariamente o
Conselho Administrativo sob a presidência do Sr. Mario Aparecido Gusmão, estando
presentes os seguintes conselheiros : Dr. Alcides Tiezzi; Alexandra S .Esteves Passos;
Ana Alice De Marque; Antônio Carlos Jardim; Carlos Henrique da Trindade; Cleonice
Aparecida L. Callegari; Francisco Carlos de Oliveira; Hélio Escudero; Ionne Carla de
Andrade Barros; Lílian do C. Molfi de Lima; Luiz Roberto de Oliveira; Marcelo Donizeti
Primini; Mario Aparecido Gusmão; Maria Cristina Silvério; Regina Marcia Braz Bocamino;
Simone Maria de Rezende Bueno; Sônia Maria Vital Calsone; Velmor Baldassim e
Wanderley Aparecido Fernandes. Havendo número legal de participantes o sr.
Presidente declarou aberta a reunião e apresentou a pauta do dia.1-Análise dos
Balancetes dos meses de Julho e Agosto de 2017, com parecer favorável do conselho
fiscal. 2 -Aprovação do Orçamento do IMP para o exercício de 2018. 3- Decisão sobre o
pedido do Procurador Jurídico do IMP, assunto discutido na reunião anterior. 4Assuntos Diversos. Em seguida o Sr. Presidente convidou o contador do IMP o Sr.
Marco Antônio Ferreira da Silva, para comentar sobre os referidos balancetes. O Sr.
Marco Antônio confirmou as receitas do mês de Julho de 2017 no valor R$ 4.407.795,26
e do mês de Agosto de 2017de R$ 2.713.656,91 e as despesas do mês de Julho /2017 no
valor R$ 1.954.324,86 e do mês de Agosto/2017 no valor de R$1.946.292,01 e saldos
Bancários do mês de Julho de 2017 de R$ 187.463.000,62 e do mês de Agosto/2017 de
R$ 188.230.365,52. Os balancetes após análise pelos conselheiros foram aprovados por
unanimidade. Em seguida o Sr. Marco Antônio comentou sobre o Orçamento /2018 com
previsão de Receitas de contribuições num total de R$ 4.360.000,00; Depósito de
Remuneração de Depósito de Poupança no total de R$18.000.000,00; Compensação
Previdenciária de R$1.000.000,00; Receitas de Contribuição Patronal, Parcelamentos e
Multas e Juros previstos em Contratos, num total de R$ 25.658.000,00. Total
Orçamentário das Receitas de R$ 49.018.000,00. Despesas Administrativas num total de
R$ 2.280.000,00 e Previdência Social num total de R$46.738.000,00. Sendo o Total de
Despesas orçamentárias de R$49.018.000,00. A seguir o sr. Fabiano Boaro de Sousa
comentou sobre os parcelamentos homologados pelo MPS de acordos com os órgãos:
DEC; FEUC; e Prefeitura a saber: DEC- 928/2017 total do débito de R$254.464,10 em
(60) sessenta parcelas de R$4.241,04 e 933/2017, débito de R$ 1.062.752,46 parcelado
em (200) parcelas de R$5.313.76 num total de R$1.317.216,56 e FEUC- 929/2017 débito
de 225.167,97 em (60) sessenta parcelas de R$3.752,80 e 932/2017 de débito de
R$1.325.667,08 em (200) duzentas parcelas de R$ 6.628,34 num total de débitos de
R$1.550.835,05 e Prefeitura Municipal : 930/2017 débito de R$ 6.182.447,15 Em (60)
sessenta parcelas de R$103.040,79 e 931/2017, débito de R$25.375.588,97 em (200
)duzentas parcelas de R$126.877,94, num total de R$31.558.036,12, sendo o total dos
parcelamentos de R$ 34.426.087,73 com parcelas mensais de R$249.854,67, com
atualização de meio por cento ao mês mais INPC. E com garantia pelo FPM. Todos os
conselheiros concordaram com os termos do parcelamento. Em seguida passou-se para
a decisão sobre o pedido do Procurador Jurídico, assunto já discutido na reunião

anterior. Por unanimidade os conselheiros decidiram que o referido assunto fosse
retirado da pauta pelo fato do Conselho Administrativo do IMP não ter competência
para julgar tal assunto uma vez que não tem Isonomia com a própria Prefeitura
Municipal que não reconhece como direito a concessão dos benefícios pleiteados pelo
Procurador Jurídico, sendo que os benefícios já concedidos pelo IMP, foram através de
ação Judicial. A seguir passou-se para Assuntos Diversos. O Sr. Fabiano informou que
conseguiu trazer um Atuário e convidou os conselheiros presentes para acompanhar a
apresentação sobre Déficit Atuarial e imóveis a ser realizada nesta sexta feira às 10,00h.
Em seguida foi falado sobre o Projeto de Lei que foi recusado pela Câmara e
desmembrado em 1-Referente ao auxílio doença e 2- Crédito Consignado, que
apresentou um empasse entre os vereadores e Sindicato cujo embasamento deverá ser
bem elaborado para que não haja dúvidas entre as partes para aprovação. Nada mais
havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos,
Eu Sônia Maria Vital Calsone, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada
por mim e demais conselheiros presentes.
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