
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de 

Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos trinta dias do mês de Julho do ano de dois mil 

e dezoito 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;  Ana Alice De Marque; Alexandra   Santurbano Esteves 

Passos;  Antonio Carlos Jardim; Carlos Henrique da Trindade; Cleonice Aparecida L. 

Callegari; Francisco Carlos de Oliveira; Hamilton Torres; Helio Escudero; Ionne Carla de 

Andrade Barros; Jorge Aureliano Sanches; 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 maio e junho de 2018, com parecer favorável 

do conselho fiscal. 2-Apreciação do 2° Relatório Trimestral da Carteira de Investimentos 

do IMP/2018. 3- Avaliações dos Bens/móveis disponibilizados pela Prefeitura Municipal 

para amortização do déficit atuarial do IMP. 4-Assuntos 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 Maio/2018, no valor R$2.293.593,55; Receita do mês de junho/2018 no valor de 

2.853.395,063; despesas do mês de Maio/2018 no valor de R$3. 570.310,21 e as 

despesas do mês de Junho/2018 no valor de R$2.194.766,70 e saldos bancários de 

Maio/2018 no valor de R$201.811. 238,10 e do mês de Junho/2018 no valor de 

R$202.469,46. Os balancetes após análise pelos conselheiros foram aprovados por 

unanimidade. O Sr. Marco Antônio comentou também que a prefeitura está em dia com 

as contribuições patronais, dos funcionários e parcelamentos. Em seguida foi convidado 

o sr. Eduardo de Paula Marin para comentar sobre o 2° Relatório Trimestral/2018 da 

Carteira de Investimentos dos meses de abril/maio/junho/2018; apresentando gráficos 

sobre o Desempenho da Carteira comparada com a meta atuarial e CDI, Rentabilidade 

individual por Fundo de Investimento, Rentabilidade Versus Meta Atuaria, Performance 

dos Fundos de Investimentos no Ano, demonstração gráfica da diversificação da carteira 

de investimentos em Renda Fixa, Distribuição legal conforme a Resolução BACEN 

3922/2017 e alterações, Distribuição por Administrador, Evolução do Patrimônio no 

exercício de 2018 (em milhões) apresentando no resultado geral dos Juros/deságios de 

R$1.503.310,77 no mês de Maio/2018 e no mês de junho/2018 de R$24.258,82, Saldo 

de Investimento por Fundo, Principais Índices, concluindo que o segundo trimestre do 

ano de  2018 foi bem diferente do primeiro quando tudo estava caminhando dentro da 

normalidade sem atropelos, no âmbito internacional a taxação na importação do aço, 

afetando a economia brasileira, mesmo assim a carteira se comportou bem no início do 

ciclo e manteve a positividade, por outro lado , o INPC registrou aumento significativo 

de 0,21% em função dos reajustes nos combustíveis que elevou o índice quebrando a 

sequência de cumprimento de meta registrando 0,70% contra uma rentabilidade de 

0,47%. Analisando o trimestre concluiu o mês de maio foi o que apresentou pior 

rentabilidade no primeiro trimestre dando pessimismo a economia com o governo e a 



população surpreendidos com a greve dos caminhoneiros, afetando em grande escala 

toda a cadeia logística, criando um grande desiquilíbrio na balança comercial. A carteira 

do IMP no mês de maio registrou desvalorização de -0,50% contra a meta atuarial de 

0,92%, amplamente os índices de renda fixa da Família IMA e os principais índices da 

renda variável marcaram fortemente pontos negativos, a exemplo da renda fixa:IDKA-20 

-6,73% IMA-B 5+ -4,65%; IMA-B -3,15%, na renda variável: SMall -11,30%; Ibovespa e 

IBRX-50-10,87; Dividendo- 10,52%, não havendo para onde posicionar a carteira com 

movimentos imediatistas. No mês de junho a carteira ainda sofreu reflexo da economia 

e os rendimentos foram de 0,51% e a meta atuarial com 1,92%; a elevação da meta foi 

devido e o ápice do INPC de junho com 1,43%, sendo impossível buscar um retorno 

satisfatório com os fundos de investimentos. Para finalizar declarou que o Comitê de 

Investimento do IMP, manterá a cautela de não realizar indicações de movimentos para 

este momento no curto prazo, o alinhamento  da carteira apesar de não estar 

rentabilizando o suficiente para cumprimento de meta atuarial neste fechamento de 

semestre, havendo uma previsão pessimista de mais volatilidade no segundo semestre 

em razão do cenário eleitoral , as indefinições partidárias e a fuga de assuntos essenciais 

para melhora nas contas do Governo o que trará oscilações no mercado financeiro, 

tanto para os títulos públicos quanto para o câmbio e inflação. O Comitê se empenhará 

na busca de novas alternativas, visando sempre o risco retorno nas aplicações e a solidez 

das instituições. O sr. Eduardo falou também sobre os fundos com vencimento em 

agosto de 2018 a saber: Banco do Brasil BB.Prev.IPCA IX com R$3.450.620,17; BB. 

Prev.IPCA XII de R$21.841.234,72 saldo do mês de junho de 2018, que em agosto com as 

correções poderá ser de aproximadamente em R$26.000.000,00 e na Caixa E. Federal:   

Fundo Caixa Brasil 2018 III de R$9.838.872,00 e o Fundo Caixa Brasil 2018 I de 

R$17.682.913,97, saldo de junho de 2018 e que agosto de 2018 com as devidas 

correções poderá ter aproximadamente de R$27.500.000,00 e apresentando  3 (três) 

sugestões  de Realocação dos Recursos  Caixa E. Federal e Banco do Brasil com a 1ª 

SUGESTÃO: os recursos que entrarão dos fundos  no (BANCO DO BRASIL) para o  Fundo 

BB Prev. Alocação  Ativa;  e o mesmo na (CAIXA E. FEDERAL ) Caixa 2018 I + Caixa 2018 III 

+ ou – R$27.500.000,00 para o Fundo  Caixa Gestão Estratégica até o limite permitido e 

se houver excedente em CDI;  2ª SUGESTÃO: Fundos de Gestão Ativa (Comparação com 

Fundos de Gestão Ativa);  entre os bancos (BB/Caixa/Itaú/ Santander/Bradesco) com 

rentabilidade nos últimos 12 meses : Itaú 10,45%/ BB 8,41%/ Caixa 8,12% e Santander 

4,10%;  3ª SUGESTÃO:  foi a 2º sugestão + Fundos Multimercados  em comparação com 

os bancos BB/Caixa/Itaú/ Bradesco, foi explicado que na política de Investimentos de 

2018 no artigo 8º, inciso III para Fundos Multimercados abertos o limite disponível 

mínimo foi de 0,25% e o máximo de 0,75%. Os conselheiros ouviram as sugestões e 

decidiram pela 1º. sugestão e aprovaram a transferência do Fundo Caixa IRFM para 

aplicações no Fundo Multimercado RV 30 da Caixa no valor de R$ 1.500.000,00 + ou - e 

R$14.500.000,00 + ou - para Gestão Ativa Banco Itaú. Em seguida foi convidado o Sr. 

Fabiano Boaro de Souza para falar sobre as avaliações dos Bens /Imóveis 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal para amortização do déficit atuarial do IMP.  

A saber: HÍPICA: Imobiliária Central R$2.680.000,00; Imobiliária Brasil R$2.900.000,00 e 

ARS Consultoria R$3.992.000,00 com uma média de R$3.190.666,67: RODOVIARIA: 

Imobiliária Central R$1.000.000,00; Imobiliária Brasil R$1.150.000,00; ARS Consultoria 



R$831.000,00 com média de R$993.666,67 e TERRENOS: Imobiliária Central 

R$1.250.000,00; Imobiliária Brasil R$1.400.000,00 e ARS Consultoria R$1.614.000,00 

com média de 1.421.333,33 apresentando no total as média de R$ 5.605.666,67. Os 

conselheiros após análise das avaliações concluíram que a Rodoviária não apresenta 

interesse para o IMP mas a HÍPICA e os TERRENOS, sim. A única imobiliária que 

apresentou avaliações de acordo padrões ABNT foi a Imobiliária ARS Consultoria.  Ficou 

combinado que se oficiasse a Prefeitura do Interesse nos referidos imóveis, mas que ela 

própria colocasse os preços nos imóveis ofertados.  Em seguida passou para Assuntos 

Diversos com o Sr. Fabiano informando do interesse do Banco do Brasil em oferecer 

crédito consignado aos beneficiários do IMP no que foi autorizado por todos os 

conselheiros.   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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