
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de 
Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte e seis dias do mês de julho o do ano de 
dois mil e vinte e um às dezessete horas e trinta minutos, na sede do Instituto Municipal 
de Previdência de São José do Rio Pardo, localizado à Rua Tarquínio Cobra Olintho, 
número sessenta e nove, Bairro Vila Pereira, 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: 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; Lilian do Carmo Molfi de Lima; Luiz Roberto de Oliveira; 
Marco Antônio Gumieri Valério; Maria Cristina Silvério;  Mário Aparecido Gusmão; 
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 maio e junho de 2021, com pareceres 
favoráveis do Conselho Fiscal. As receitas do mês de maio/2021 no valor R$ 
4.601.507,14 e do mês de junho/2021 no valor de R$ 3.590.181,82 e as despesas do mês 
maio/2021 no valor de R$ 3.151.115,34 e do mês de junho/2021 no valor de R$ 
3.248.819,81 e saldos bancários de maio/2021 de R$ 240.731.139,19 e do mês de 
junho/2021 no valor de R$ 241.072,501,20. Sobre o informativo entregue aos 
conselheiros, tem-se o número de beneficiários de aposentadorias de maio/2021, sendo 
638, e 637 em junho/2021, e de pensionista de maio/2021 sendo 157 e em junho/2021 - 
159, totalizando em maio/2021 795 e em junho/2021- 796 beneficiários; em relação as 
despesas com inativos de maio/2021 tem-se R$ 2.560.950,19 e R$ 2.569.284,60 em 
junho/2021. Sr. Presidente Hélio Escudero, perguntou ao Diretor Financeiro do IMP sr. 
Eduardo Marin sobre a contadora do IMP, sendo respondido que a contadora Thais 
Antunes manteve vínculo até do dia 29 de junho/2021 pois a mesma foi convocada em 
outro concurso público na cidade mineira de Machado, deixando o IMP para assumir o 
cargo de contadora naquela cidade, sr. Eduardo informou que a presidência do Conselho 
Fiscal elaborou do resumo dos balancetes analisados. O IMP fez a publicação 
convocando a segunda colocada no concurso público para assumir a vaga. Ainda sobre 
os dados do resumo, foi comentado sobre o valor R$ 386.824,38 inserido em “Outras 
Receitas” no mês de junho/2021, conforme já discutido na reunião de janeiro do 
corrente ano, historicamente o IMP não possuía mapa de precatório próprio, tendo 
vinculação com o mapa de precatório do município, constituído pela Prefeitura 
Municipal. Após realizar o pedido de desvinculação para obtenção do mapa próprio de 
precatórios, o departamento de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, na sigla DEPRE, efetivou o mapa do ano de 2020 do IMP, sendo este valor 
depositado direto pelo IMP no mês de fevereiro/2021, ao decorrer dos meses, o DEPRE 
noticiou através do seu desembargador que o Instituto não necessita em ter mapa 
exclusivo ou próprio de precatórios e que voltaria a constar em conjunto no mapa do 
município, sendo portanto devolvido e creditado o recurso na conta do IMP a título de 
devolução. Diante do retrocesso a Diretoria do IMP juntamente com sua advogada sra. 
Thalita Silva Guimarães peticionaram junto ao DEPRE na tentativa de marcar com o 
desembargador para maiores esclarecimentos sobre o fato ocorrido, e que até o 



momento não obteve retorno para o agendamento. Também ainda no item 1 da pauta, 
a conselheira Sra. Cleonice apresentou dúvida sobre os lançamentos de receitas e 
despesas extras-orçamentárias no bimestre analisado, por acreditar que os valores 
deveriam ser iguais, tanto na receita quanto na despesa, fato que os valores são de 
repasses. Sr. Presidente aguardou a manifestação da Diretoria do IMP para 
esclarecimentos, suspendendo a votação dos balancetes. O Diretor Executivo do IMP sr. 
Fabiano Boaro de Sousa prontificou em imprimir os resumos anteriores constatando que 
os valores de receitas e despesas extras orçamentárias não são idênticas, a explicação 
técnica dada, foi que na forma de contabilização dessas fichas, no item da receita os 
valores contabilizados são de entradas no efetivo mês, no item despesas pode ocorrer 
diversos repasses os mesmos são realizados no mês seguinte a competência de registro 
da receita, havendo assim essa diferença entre os meses, levado ao final do exercício as 
fichas passam a ter seus valores compreendidos, pelo fato do IMP não deixar restos a 
pagar para o exercício seguinte. Após a explicação dada, não houve mais 
questionamentos sobre os balancetes. Também foi informado que as contribuições e os 
parcelamentos estão todos em dia. Em seguida, os balancetes de maio e junho2021 
após apreciação e análise pelos conselheiros foram colocados em votação e aprovados 
por unanimidade. 2 – Acompanhamento dos Investimentos 2º trimestre de 2021. Sr. 
Presidente passou a palavra ao sr. Eduardo de Paula Marin para sua explanação. Sr. 
Eduardo destacou a recuperação da carteira do IMP frente a crise que ainda estamos 
passando, na última reunião do Comitê de Investimentos do RPPS de São José do Rio 
Pardo, manifestou as seguintes considerações: No comportamento da carteira de 
investimentos do IMP o trimestre analisado pode ser avaliado como misto, com 
recuperação em comparação ao trimestre anterior, no mês de abril a rentabilidade foi 
de 0,67% contra a meta atuarial de 0,81%, em maio a rentabilidade foi de 0,80% contra 
a meta atuarial de 1,41%, em junho a rentabilidade foi de 0,18% contra a meta atuarial 
de 1,05%, no acumulado a carteira fechou com -0,10% e a meta atuarial com 6,69%. 
Conforme mencionado pela consultoria financeira LDB, as decisões tomadas e a 
vacinação para enfrentar o Coronavírus, aparentemente, parecem estar animando a 
economia mundial, principalmente com a acelerada vacinação nos EUA, Europa e Ásia, 
as exportações impulsionaram os índices de renda variável, abrindo sinal verde para o 
investimento acionário como principal desenvolvimento para diversificação dos ativos 
financeiros, o que o IMP vem realizando gradativamente.  Em seguida, o relatório o 2º 
trimestre de 2021 após apreciação e análise pelos conselheiros foi aprovado por 
unanimidade. 3 – Deliberar a indicação do Comitê de Investimentos para substituir o 
fundo de investimento Small Caps do Banco Bradesco por impedimento na aplicação 
inicial conforme o regulamento do fundo. Com a palavra sr. Eduardo de Paula Marin fez 
breve recordação da reunião anterior onde o Conselho Administrativo acatou a 
indicação do Comitê de Investimentos para aplicação no Fundo de Investimento 
Bradesco Ações Small Caps, com retiradas mensais até a sua liquidação total do Fundo 
de Investimento Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa. Entretanto esta operação financeira 
não se concretizou devido à exigência de investimento mínimo na inicial de R$ 20 
milhões, conforme regulamenta o fundo Bradesco Small Caps. O Sr. Eduardo de Paula 
Marin mencionou que fez contato com o gerente do Banco Bradesco na tentativa de 
conseguir realizar a aplicação, sendo negado por seus superiores, impedindo a aplicação 



do IMP neste fundo. Sr. Mário Aparecido Gusmão questionou sobre o valor disponível 
do IMP para aplicação neste fundo. Sr. Eduardo respondeu que a aplicação inicial 
partiria de R$.1.300.000,00 mensais até atingir em torno de R$.9.000.00,00 no final de 
2021. Diante do fato ocorrido, a sugestão do Comitê foi de apresentar outro fundo Small 
Caps, sendo escolhido do fundo Caixa FI Ações Small Caps Ativo CNPJ 15.154.220/0001-
47, sr. Eduardo informou ainda que esse fundo carrega historicamente rentabilidade 
superior ao fundo do Banco do Brasil, sendo o da Caixa Econômica Federal indicado para 
manter a estratégia de elevação e diversificação na renda variável. A indicação do 
Comitê para aplicação no Fundo Small Caps da Caixa E. Federal foi aprovada por 
unanimidade pelos conselheiros presentes. 4 - Assuntos diversos. Sr. Presidente 
convidou o sr. Fabiano Boaro de Sousa Diretor Executivo, para prestar informações 
sobre o pedido de reunião com o Prefeito Municipal Marcio Callegari Zanetti, sobre 
diversos assuntos referentes à pagamentos, sobre leis, déficit atuarial, sobre a abertura 
de licitação diretamente ligado ao IMP – sem notifica-lo e outros. Sr. Fabiano informou 
que fez o pedido através de ofício, e que por outras ocasiões conversou pessoalmente e 
por mensagem via aplicativo para o agendamento da reunião, mas até o momento o sr. 
Prefeito não manifestou quando irá deliberar ou marcar a reunião. Sr. Presidente 
consultou aos conselheiros na possibilidade e reiterar o pedido, sendo aprovado por 
todos, autorizando a Diretoria do IMP em oficializar novamente o Prefeito para tratar de 
assuntos relacionados ao déficit atuarial. O Presidente encerrou a reunião agradecendo 
a presença de todos. Eu Mario Aparecido Gusmão, substituindo os trabalhos para 
secretariar a reunião ordinária, digitei a presente ata que após lida e aprovada vai 
assinada por mim e demais conselheiros presentes. ___________________________
 _________ 
 
01- Antônio Carlos Jardim:        

02- Bruna Braz Bocamino Tomé:       

03- Carlos Henrique da Trindade:_____________________________________ 

04- Cleonice Aparecida Ludovique Callegari:      

05- Francisco Carlos de Oliveira:______________________________________  

06- Hamilton Torres:_______________________________________________ 

07- Hélio Escudero:         

08- José Humberto Tardelli:         

09- Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega:______________________________ 

10- Lilian do Carmo Molfi de Lima:        

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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