
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de 

Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois 

mil e vinte e um às dezessete horas e trinta minutos, na sede do ROTARY CLUB, localizado 

à Av. João Batista Junqueira, n° 217 no Centro, nesta cidade de São José do Rio Pardo, 

reuniu-se ordinariamente o Conselho Administrativo sob a presidência do Sr. Hélio 

Escudero, estando presentes os seguintes conselheiros: Dr. Alcides Tiezzi; Antônio Carlos 

Jardim; Bruna Braz Bocamino Tomé; Carlos Henrique da Trindade; Cleonice Aparecida 

Ludovique Callegari; Francisco Carlos de Oliveira; Hamilton Torres; José Humberto 

Tardelli; Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega; Luiz Roberto de Oliveira; Marco Antônio 

Gumieri Valério;  Maria Cristina Silvério; Monise Zanetti Massaro; Regina Marcia Braz 

Bocamino; Rosilene Pereira Pazim; Vanessa Marques Ferreira Alves; Velmor Baldassim e 

Wanderley Aparecido Fernandes. Havendo número legal de participantes o Sr. Presidente 

declarou aberta a reunião. Em seguida apresentou a pauta do dia. 1 – Análise dos 

Balancetes dos meses de janeiro/ fevereiro/março e abril de 2021, com pareceres 

favoráveis do Conselho Fiscal. As receitas do mês de janeiro/2021 no valor R$ 

3.760.641,63 e do mês de fevereiro/2021 no valor de R$ 2.519.992,78 e as despesas do 

mês janeiro/2021 no valor de R$ 4.026.802,44 e do mês de fevereiro/2021 no valor de R$ 

6.211.686,73 e saldos bancários de janeiro/2021 de R$ 242.360.187,63 e do mês de 

fevereiro/2021 no valor de R$ 238.668.493,68. Sobre o informativo entregue aos 

conselheiros, tem-se o número de beneficiários de aposentadorias de janeiro, sendo 624, 

e 631 em fevereiro, e de pensionista de janeiro 150 e em fevereiro 150, totalizando em 

janeiro 774 e fevereiro 781 beneficiários; em relação as contribuições de inativos de 

janeiro tem-se R$ 2.768.173,64 e R$ 1.520.885,77 em fevereiro e as despesas de inativos 

foi de R$ 2.479.416,83 em janeiro e R$ 2.517.032,21 em fevereiro, totalizando em janeiro 

R$ 288.756,81 e em fevereiro ( - R$ 996.146,44). As receitas do mês de março/2021 no 

valor R$ 3.341.367,51 e do mês de abril/2021 no valor de R$ 4.276.119,71 e as despesas 

do mês março/2021 no valor de R$ 3.872.321,28 e do mês de abril/2021 no valor de R$ 

3.132.912,32 e saldos bancários de março/2021 de R$ 238.137.539,91 e do mês de 

abril/2021 no valor de R$ 239.280.747,39. Sobre o informativo entregue aos conselheiros, 

tem-se o número de beneficiários de aposentadorias de março, sendo 634, e 636 em abril, 

e de pensionista de março 152 e em abril 155, totalizando em março 786 e abril 791 

beneficiários; em relação as contribuições de inativos de março tem-se R$ 1.505.303,53 e 

R$ 1.470.412,43 em abril e as despesas de inativos foi de R$ 2.534.563,79 em março e R$ 

2.566.152,68 em abril, totalizando em março ( - R$ 1.029.260,26) e em abril ( - R$ 

1.095.740,25); a compensação previdenciária de março foi no valor de R$ 184.385,53 e 

em abril no valor de R$ 184.385,53. Também foi informado que as contribuições e os 

parcelamentos estão todos em dia. Em seguida, os balancetes de janeiro/fevereiro/março 

e abril de 2021 após apreciação e análise pelos conselheiros foram colocados em votação 

e aprovados por unanimidade. 2 – Balanços Financeiros, Patrimonial e Orçamentário do 

IMP do exercício de 2020; sendo a receita do balanço orçamentário de arrecadação a 

menor no valor de R$ 11.161.931,15 e as despesas apresentou de déficit de ( - R$ 

8.453.848,06); o balanço financeiro teve saldo do exercício anterior de R$ 237.128.210,15 

e saldo do exercício de 2020 de R$ 242.626.348,44, sendo a capitalização de recursos de 

R$ 5.498.138,29; o balanço patrimonial de ativo teve um total bancário de R$ 

242.626.348,44 e total imobilizado de R$ 376.347,97, o total de parcelamentos de R$ 



29.580.361,06, créditos a curto prazo de R$ 7.128.099,56, totalizando do ativo o valor de 

R$ 279.711.157,03 e o total de passivo de R$ 276.798.401,68, sendo o superávit 

patrimonial de R$ 2.912.755,35, o valor total dos bens em 31/12/2020 foi de R$ 

26.347,97. O balanço foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 3 – 

Acompanhamento dos investimentos – relatório 1º trimestre de 2021. Relatório dos 

Investimentos do 1º trimestre de 2021. O Comitê de Investimentos do RPPS de São José 

do Rio Pardo analisou o relatório do 1º trimestre de 2021 da carteira de investimentos 

com as seguintes considerações: “A crise mundial causada pela pandemia do Corona-

vírus, virou o ano deixando ainda muitos estragos, tanto no âmbito sentimental quanto 

financeiro para milhares de pessoas mundo a fora. Com os investimentos do IMP foram 

registrados quedas consecutivas: -0,57% em janeiro, - 1,11% em fevereiro e - 0,06% em 

março, acumulando queda de -1,73% no trimestre, já a meta atuarial acumulou 3,28%. 

Como já anunciado pela consultoria LDB, a crise tem nome e o sobrenome, na falta de 

insumos para agilizar a vacinação em massa e a falta de isolamentos social por parte da 

população, agravou a situação do país, crise política e as reformar de lado, gera 

desconfiança dos investimentos, refletindo diretamente nos títulos públicos atingindo 

diretamente a carteira do IMP. O retrato do trimestre retoma a possibilidade de exposição 

maior em renda variável, observado nos indicadores que a recuperação do Ibovespa 

comparado aos índices de renda fixa foi bastante expressiva, somente no mês de março 

obteve 6% de rentabilidade, demonstrando que a volatilidade na renda variável ainda se 

torna mais atrativa no médio a longo prazo”. No relatório do 1º trimestre a Renda Fixa de 

96,61%, está distribuída no art. 7º, I, alínea b (Fundos 100% Título Públicos) a volatilidade 

a.a. 5,13%, a rentabilidade mês -0,21%, a rentabilidade trim. -1,70%, totalizando o valor 

de R$ 165.541.715,24, 69,55% da carteira; art. 7º, IV, alínea a (Fundos de Renda Fixa), a 

volatilidade a.a. 4,13%, a rentabilidade mês -0,42%, a rentabilidade trim. -1,86%, 

totalizando o valor de R$ 56.207.271,67, 23,61% da carteira; e art. 7º, VII, alínea b (Fundos 

Renda Fixa “Crédito Privado”), a volatilidade a.a. 3,05%, a rentabilidade mês 0,21%, a 

rentabilidade trim. -0,77% e totalizando o valor de R$ 8.205.954,46, 3,45% da carteira; em 

relação a renda variável, art. 8º, I, alínea a (Fundos de ações referenciados) do Itaú, a 

volatilidade a.a. foi de 26,67%, a rentabilidade mês 6,00%, a rentabilidade trim. -2,02%, 

totalizando o valor de R$ 2.764.468,67, 1,16% da carteira; e art. 8º, II, alínea a (Fundos de 

ações), a volatilidade a.a. foi de 24,75%, a rentabilidade mês 5,35%, a rentabilidade trim. 

-271%, totalizando o valor de R$ 5.314.999,64, 2,23% da carteira. Em seguida, o relatório 

o 1º trimestre de 2021 após apreciação e análise pelos conselheiros foi aprovado por 

unanimidade. 4 – Análise e deliberação quanto a indicação do Comitê de Investimentos 

sobre realocação na carteira de investimentos do IMP. A indicação para análise e 

deliberação de investimentos 2021 é de alteração na Política de Investimentos 2021: a. 

Redução no artigo 7º, IV, “a” (renda fixa) – posição atual 30%, redução para 26,25%; b. 

Elevação no Artigo 9º, A III (renda variável) – elevação para 4,50%, posição atual 0,75%. 

Regastes mensais aproximadamente de 14,28% (junho a dezembro de 2021) FICFI Itaú 

alocação dinâmica renda fixa, saldo em 30/04/2021 de R$ 17.926,259,20, aplicação na 

renda variável de 50% no FI Bradesco ações Mid Small Cap (art. 8º, II, “a”) e aplicação de 

50% no FI Caixa ações Institucional BDR nível I (art. 9º A III). O Sr. presidente convidou o 

Sr. Eduardo para falar sobre a política de investimento. O Sr. Eduardo falou sobre 

necessidade de arriscar, pois somente a renda fixa não será suficiente, existindo a 



possibilidade de investir em um ativo do Ibovespa, diversificando no Mid Small Cap e o 

BDR, sendo selecionados esses fundos do Banco Bradesco e da Caixa. Ressaltando que o 

fundo do Itaú não está tendo uma boa rentabilidade, sendo visto pelo comitê a 

necessidade de mexer nesse fundo para conseguir cumprir meta. Comentou sobre a 

necessidade de arriscar na renda variável, pois o título público está no caminho da renda 

variável, visto que, o fundo do Itaú rendeu 2% em 12 meses, por isso da indicação do 

Comitê para investimento em outro fundo. Frisando que o investimento na renda variável, 

oscila, então ao longo do tempo, veremos variações. Informou que não tem rejeição 

desses fundos, de acordo com o parecer da consultoria financeira e caso a sugestão seja 

acatada será necessário modificar a política de investimento. Em seguida, o Sr. Presidente 

colocou em votação a proposta do Comitê de investimento sobre a realocação na carteira 

de investimentos, sendo também aprovado por unanimidade. 5 - Assuntos diversos. 

Credenciamento do Sicoob, o Sr. Fabiano informou que atualmente o instituto tem 

liberado aos servidores inativos crédito consignado com o Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e Banco Bradesco, sendo agora procurado também pela cooperativa 

do Sicoob para realizar crédito consignado, sendo assim, agora o instituto também irá 

realizar crédito consignado com essa Cooperativa. 6 - Falou sobre uma capacitação da 

L.D.B. para falar sobre renda fixa, viável, e outros assuntos, sendo convidados os membros 

do conselho para participar, fazendo-se necessário manifestar interesse o conselheiro que 

tiver interesse em participar. 7- Alteração da lei referente aumento do crédito consignado 

de 30% para 35%, o Sr. Fabiano informou que a prefeitura alterou o limite de gastos de 

30% para 35%, Lei Municipal nº 4648/2016, art. 99, parágrafo 4º, sendo necessário que o 

IMP solicite a alteração por meio de projeto de lei para o IMP caso queria alterar este 

limite aos aposentados e pensionistas. O projeto federal é até dezembro de 2021, sendo 

que o IMP não é obrigado a aumentar. A Sra. Cleonice informou que a lei alterou o artigo 

do sindicado, sendo 30% de consignado e 5% no cartão de crédito. Foi colocado em 

votação para ficar da maneira como está, os 30% de consignado, e não seguir o decreto 

da prefeitura, sendo aprovado por unanimidade.  8- Encaminhamento ao Prefeito do 

Ofício 13/2021, cobrando a criação de Decreto implementando Plano para amortização 

do déficit atuarial, e Ofício 17/2021 informando sobre a notificação recebida pela 

Secretaria da Previdência cujo prazo máximo de resposta é de 23/06/2021. Informou 

também do Ofício recebido do Executivo Municipal em 23/04/2021 informando de que 

está contratando uma assessoria e que o estudo será realizado antes do prazo de resposta 

da notificação. Foi proposto pelo Sr. Presidente, que seja feito um convite ao Prefeito, ao 

Sindicato, ao Presidente da Câmara, estendendo aos demais vereadores, aos membros do 

Conselho Fiscal, Comitê de investimento em conjunto ao Conselho Administrativo, para 

que o Prefeito fale sobre o assunto relacionado ao déficit atuarial, comentando qual o 

melhor caminho a ser seguido. Cabe ressaltar que o conselho é um órgão imparcial que 

sempre teve como prioridade os servidores, procurando agir da melhor maneira possível. 

Assim sendo, ficou decidido por unanimidade que será elaborado ofício ao Prefeito, o 

convidando para conversar sobre o assunto, e ver o que o que será proposto pelo 

executivo para equacionar esse Déficit constante na avaliação atuarial. 9 – O Sr. 

Presidente justificou a ausência do membro Mário Aparecido Gusmão, que teve um 

problema particular, e pediu para justificar sua ausência. 10 – O Presidente encerrou a 

reunião agradecendo a presença de todos. Eu Monise Zanetti Massaro, digitei a presente 



ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e demais conselheiros presentes. 

__________________________________________________________ 

 

01- Alcides Tiezzi:         

02- Antônio Carlos Jardim:        

03- Bruna Braz Bocamino Tomé:       

04- Carlos Henrique da Trindade:_____________________________________ 

05- Cleonice Aparecida Ludovique Callegari:      

06- Francisco Carlos de Oliveira:______________________________________  

07- Hamilton Torres:_______________________________________________ 

08- Hélio Escudero:         

09- José Humberto Tardelli:         

10- Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega:______________________________ 

11- Luiz Roberto de Oliveira:_________________________________________ 

12- Marco Antônio Gumieri Valério:___________________________________ 

13- Maria Cristina Silvério:         

14- Regina Marcia Braz Bocamino:       

15- Rosilene Pereira Pazim:__________________________________________ 

16- Vanessa Marques Ferreira Alves:       

17- Velmor Baldassim:_____________________________________________   

18-  Wanderley Aparecido Fernandes:________________________________ 
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