
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 janeiro 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; Marco Antônio Gumieri Valério;  Mário Aparecido Gusmão; Maria 
Cristina Silvério; Monise Zanetti Massaro; Regina Marcia Braz Bocamino; Vanessa 
Marques Ferreira Alves e Velmor Baldassim. Havendo número legal de participantes o 
Sr. Presidente declarou aberta a reunião e antes de iniciar a pauta do dia foi feito um 
minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Maurílio Edson Basili. Em seguida apresentou 
a pauta do dia. 1 – Análise dos Balancetes dos meses de novembro/dezembro de 2020, 
com parecer favorável do Conselho Fiscal. As receitas do mês de novembro/2020 no 
valor R$ 5.207.134,30 e do mês de dezembro/2020 no valor de R$ 11.151.885,70 e as 
despesas do mês novembro/2020 no valor de R$ 2.948.327,24 e do mês de 
dezembro/2020 no valor de R$ 6.237.879,29 e saldos bancários de novembro/2020 de 
R$ 237.712.342,03 e do mês de dezembro/2020 no valor de R$ 242.626.348,44. Sobre o 
informativo entregue aos conselheiros, tem-se o número de beneficiários de 
aposentadorias de novembro, sendo 617, e 618 em dezembro, e de pensionista de 
novembro 148 e em dezembro 148, totalizando em novembro 765 e dezembro 766 
beneficiários; em relação as contribuições de inativos de novembro tem-se R$ 
526.793,98 e R$ 2.568.413,24 em dezembro e as despesas de inativos foi de R$ 
2.410.434,17 em novembro e R$ 4.788.059,60 em dezembro, totalizando em novembro 
R$ 1.883.640,19 e em dezembro R$ 2.219.643,36; a compensação previdenciária de 
novembro foi no valor de R$ 177.224,55 e em dezembro no valor de R$ 354.449,10. Em 
seguida, os balancetes de novembro/dezembro de 2020 após apreciação e análise pelos 
conselheiros foram aprovados por unanimidade. 2 – Acompanhamento dos 
investimentos – relatório 4º trimestre de 2020. Relatório dos Investimentos do 4º 
trimestre de 2020. O Comitê de Investimentos do RPPS de São José do Rio Pardo 
analisou o relatório do 4º trimestre de 2020 da carteira de investimentos com as 
seguintes considerações: “O ano de 2020 ficou para a história devido a pandemia do 
novo Corona-Vírus, além da tristeza por mortes de entes queridos, os brasileiros 
também sentiram a dor do desemprego que atingiu nível elevado. Com a paralização da 
cadeia produtiva as empresas foram afetadas com a falta de insumos, o 
desabastecimento de vários produtos refletiu diretamente na inflação crescente, 
puxando a renda da grande massa brasileira para baixo. Resultados divulgados sobre as 
eficácias das vacinas animaram bolsas de valores mundo a fora, na esperança que a 
vacina venha imunizar as pessoas contra o vírus, garantiu para os dois últimos meses do 
ano de 2020 reação positiva no mercado financeiro global, consequentemente os ativos 
aqui surfaram essa onda. Diante das informações prestadas pela consultoria financeira, 
o comportamento da carteira do IMP acompanhou os rendimentos positivos dos índices 
na renda fixa e variável. A carteira fechou o ano de 2020 com rendimento de 6,02% e a 
meta atuarial fechou com 11,63%, diferença de -5,61%. Embora o não cumprimento de 



meta atuarial já estava precificado, o abalo causado pela pandemia no 1º 
semestre/2020 esteve sendo monitorado dia a dia, notícias dentro e fora do país trouxe 
muita volatilidade no mercado, inclusive para os títulos públicos federais. A estratégia 
adotada pelo Comitê de Investimentos do IMP durante o momento de crise foi assertiva, 
sem pânico e consciente do risco, conseguimos fechar com rendimento positivo de 
2020, ano totalmente adverso há realidade, sendo a gestão desafiada em manter a 
calma e acreditar na recuperação da economia. Sabendo que os desafios serão enormes 
também para 2021, o Comitê reforça a necessidade do empenho de todos os envolvidos 
na gestão do IMP, na busca incansável do equilíbrio financeiro e atuarial”. No relatório 
do 4º trimestre a Renda Fixa de 96,67%, está distribuída no art. 7º, I, alínea b (Fundos 
100% Título Públicos) a volatilidade a.a. 8,15%, a rentabilidade mês 3,03%, a 
rentabilidade trim. 4,45%, totalizando o valor de R$ 168.628.780,28, 69,50% da carteira; 
art. 7º, IV, alínea a (Fundos de Renda Fixa), a volatilidade a.a. 5,95%, a rentabilidade mês 
2,32%, a rentabilidade trim. 2,94%, totalizando o valor de R$ 57.630.207,84, 23,75% da 
carteira; e art. 7º, VII, alínea b (Fundos Renda Fixa “Crédito Privado”), a volatilidade a.a. 
4,50%, a rentabilidade mês 1,88%, a rentabilidade trim. 3,70% e totalizando o valor de 
R$ 8.269.812,83, 3,41% da carteira; em relação a renda variável, art. 8º, I, alínea a 
(Fundos de ações referenciados) do Itaú, a volatilidade a.a. foi de 45,22%, a 
rentabilidade mês 9,32%, a rentabilidade trim. 25,80%, totalizando o valor de R$ 
2.755.530,72, 1,14% da carteira; e art. 8º, II, alínea a (Fundos de ações), a volatilidade 
a.a. foi de 40,66%, a rentabilidade mês 9,23%, a rentabilidade trim. 23,00%, totalizando 
o valor de R$ 5.330.870,31, 2,20% da carteira. Em seguida, o relatório o 4º trimestre de 
2020 após apreciação e análise pelos conselheiros foi aprovado por unanimidade. 3 – 
Deliberação quanto ao resgate da taxa administrativa 2021. O Sr. Presidente convidou o 
Sr. Eduardo para comentar sobre o assunto, o mesmo disse que a taxa administrativa 
para custeio do IMP para o ano de 2021 é de R$ 1.847.271,23, sendo a sugestão do 
Comitê de Investimentos do IMP a movimentação entre contas no Banco do Bradesco 
S/A, o regaste/aplicação do FI Renda Fixa Bradesco IDKA 2 Pré, o saque conta corrente 
4732-5 e o crédito conta corrente 5067-9. Foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. 4 – Recondução dos Membros Anderson Luis Fonseca Pirola (Comitê de 
Investimento), Hélio Escudero (Presidente do Conselho Administrativo) e Fabiano Boaro 
de Sousa (Diretor Executivo). A recondução dos membros foi colocado em discussão e 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5 – Deliberação quanto ao requerimento 
da contadora do IMP sobre gratificação remunerada para exercer a atividade de 
Controle Interno do IMP. O Sr. Presidente informou que o antigo contador do IMP 
realizava o controle interno, sendo cumulado o serviço com o de contador, contudo, a 
nova contadora, Sra. Tais, está solicitando a gratificação de 25%, além da necessidade de 
mais um servidor para auxiliar no controle interno. A conselheira Cleonice questionou se 
existe embasamento legal para a concessão desta gratificação, o Sr. Fabiano informou 
que será necessário uma legislação específica para criar esta gratificação, todavia, de 
acordo com a legislação federal está proibida a concessão, a qualquer título, de 
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores públicos. 
Assim, foi sugerido que a Sra. Tais fique até o final do ano, com a possibilidade de ter um 
aumento para o próximo ano. O Sr. Presidente colocou em votação a sugestão do Sr. 
Fabiano conversar com a Sra. Tais para que a mesma continue realizando o serviço, com 



a possibilidade de ter a gratificação no próximo ano, e caso a mesma não aceite, o Sr. 
Fabiano irá ver a possibilidade de um servidor do Executivo Municipal realizar este 
serviço. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6 - Assuntos diversos. O 
Sr. Fabiano comentou sobre a discussão no Comitê de Investimento do pagamento do 
precatório de R$ 377 mil agora e não em dezembro, pois o rendimento do banco está 
inferior a correção do precatório. 7 – 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. 
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