
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de 
Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte dias do mês de setembro 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 (69), 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: 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; Lilian do Carmo Molfi de Lima; 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, convidando o Sr. Mario Aparecido Gusmão para 
secretariar os trabalhos da reunião. Em seguida apresentou a pauta do dia. 1 – Análise 
dos Balancetes dos meses de julho e agosto de 2021, com pareceres favoráveis do 
Conselho Fiscal.  2 – Aprovação do Orçamento para o exercício 2022 do IMP. 3 - 
Deliberação sobre a proposta feita pela Comissão sendo: 1º Majoração da alíquota 
patronal, 2º Reforma da Previdência, 3º Aportes financeiros ou imóveis e 4º Segregação 
de massa. 4 – Assuntos Diversos. Do Item 1 – Balancetes dos meses de julho e agosto de 
2021, para facilitar o acompanhamento, foram disponibilizados - via aplicativo - os 
referidos balancetes e o resumo. As receitas do mês de julho/2021 no valor R$ 
2.866.598,22 e do mês de agosto/2021 no valor de R$ 2.831.704,34 e as despesas do 
mês julho/2021 no valor de R$ 4.453.658,19 e do mês de agosto/2021 no valor de R$ 
5.531.533,64 e saldos bancários de julho/2021 de R$ 239.485.441,23 e do mês de 
agosto/2021 no valor de R$ 236.785.611,93. Sobre o informativo entregue aos 
conselheiros, tem-se o número de beneficiários de aposentadorias e pensionistas de 
julho/2021, sendo 795 em julho e 808 em agosto/2021. Sr. Presidente Hélio Escudero, 
convidou o Diretor Financeiro do IMP Sr. Eduardo Marin para explanar as condições de 
receitas e despesas do referido bimestre. Sr. Eduardo Marin comentou que o registro de 
deságio representa uma parcela significativa no Patrimônio do IMP, com as 
desvalorizações dos ativos financeiros os resultados negativos são contabilizados como 
deságio, algo que demonstra perda financeira, mas, está diretamente situada com as 
condições momentâneas dos fundos de investimentos oscilando de acordo com o 
mercado financeiro. Sr. Eduardo Marin acrescentou que os papeis estão oscilando 
sistematicamente por diversos motivos, sendo político, especulação internacional, crise 
hídrica, variantes do corona-vírus, inflação e outras, diante de um cenário muito instável 
e desafiador, o correto é manter a cautela e não desesperar com os números, por 
exemplo se sair vendendo os ativos desvalorizados pode causar um prejuízo irreparável. 
O Comitê de Investimentos do IMP juntamente com a assessoria financeira reforça que 
as crises estarão presentes para os investidores institucionais, no âmbito eleitoral para o 
próximo ano, o mercado financeiro ficará muito volátil, podendo trazer resultados dos 
índices subindo ou caindo, tanto para a renda fixa quanto para a renda variável. 
Medidas governamentais com a elevação das alíquotas do Imposto sobre Operações 
Financeiras – IOF, trouxe grande volatilidade derrubando o índice do Ibovespa, 



consequentemente os ativos do IMP também sofreram essas quedas. Por fim, Sr. 
Eduardo Marin concluiu que as receitas no passado agregada com grande volume de 
juros bancários, em um cenário bem diferente do atual, camuflavam as despesas, esse 
descompasso entre as receitas de contribuições previdenciárias e as despesas com 
benefícios, preocupa e muito a atividade já no curto prazo do IMP, por esse motivo dos 
encontros com os órgãos do IMP juntamente com o Prefeito Municipal, além da reunião 
dos próprios conselheiros com o Prefeito Municipal, visam unicamente debater e 
encontrar soluções concretas para o equilíbrio financeiro e atuarial do IMP, assunto do 
próximo item desta reunião. Houve muita preocupação dos conselheiros com o 
decréscimo do saldo bancários, mas não houve dúvidas levantadas aos balancetes 
analisados, posto que o Sr. Presidente Hélio Escudero colocou em votação para 
aprovação, sendo balancetes de julho e agosto de 2021 aprovados por unanimidade.  
Item 2 – Aprovação do Orçamento para o exercício 2022 do IMP, também foi 
disponibilizado - via aplicativo para acompanhamento da elaboração do Orçamento 
2022, com fechamento entre receitas e despesas na ordem de R$.42.985.000,00, o 
presidente Sr. Helio Escudero colocou o Orçamento para aprovação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 3 – Deliberação da Proposta da Comissão que tratou 
dos assuntos pertinentes ao IMP. Para explanação do assunto, sr. Presidente convidou o 
Diretor Executivo do IMP Sr. Fabiano Boaro de Sousa para repassar o que a Comissão 
concluiu para ser discutido com o Conselho Administrativo do IMP. O Diretor Sr. Fabiano 
Boaro de Sousa anunciou que o assunto também constou em pauta do Conselho Fiscal 
do IMP na última reunião ordinária no dia 17 de setembro, sendo ratificado por todos os 
conselheiros a proposta elaborada pela Comissão. Sr. Fabiano Boaro de Sousa informou 
aos membros do Conselho Administrativo que a Comissão se reuniu em duas datas com 
representantes do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos 
do IMP, alguns vereadores, representes da gestão municipal atual e Sindicato dos 
Servidores Municipais. Por unanimidade a Comissão concluiu uma proposta prévia com 
ações especificas, sendo na ordem: 1º Majoração da alíquota patronal ao dobro do 
servidor ativo, indicando elevar dos atuais 19,30% para 28%, 2º Reforma da Previdência 
seguindo as regras aplicadas pela União, excetos dois itens: 1 – não criar alíquota 
extraordinária para o segurado do IMP com benefício acima de 1 salário mínimo, 2 – não 
regulamentar de forma administrativa o benefício de aposentadoria especial, para 
atividades insalubres e perigosas. 3º - Aportes financeiros ou por bens imóveis da 
Prefeitura Municipal para o Instituto Previdenciário e 4º - Segregação de massa. 
Concluiu o diretor executivo do IMP que a Comissão elaborou a proposta com a 
intenção do Executivo cumprir e respeitar a ordem de cada ação, sendo para cada item, 
o resultado deverá ser mensurado por empresa especializada em estudos atuariais, e 
como anunciado pelo sr. Prefeito Municipal Marcio Callegari Zanetti, houve contratação 
para trabalhos de consultoria previdenciária, justificando que estava em elaboração o 
material para discussão da sua proposta de governo, a ser analisada pelo IMP e 
Conselho. Diante da proposta elencada pela Comissão, o Sr. Presidente Helio Escudero 
colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade, designando o diretor executivo 
do IMP para o envio da proposta ao Prefeito Municipal. Item 4 – Assuntos Diversos: Sr. 
Fabiano Boaro de Sousa, comunicou que haverá um congresso na cidade de São José do 
Rio Preto promovido pela APEPREM, nos dias 05 a 07 de outubro, com pautas 



importantes no seguimento previdenciário, o que contribui com as recentes mudanças 
no setor. O Presidente concordou com a presença do represente legal do IMP em 
participar do evento na busca de mais conhecimento para condução do IMP, não 
havendo nenhuma objeção foi dado conhecimento aos membros do IMP da presença do 
diretor ao evento. Ainda em assuntos diversos: Foi convidada a sra. Eliane Cerqueira da 
Silva, atual contadora do IMP a qual assumiu a cadeira no mês anterior, a mesma 
recebeu boas vindas de todos os membros, desejando-a sucessos. A nova contadora do 
IMP agradeceu retribuindo os votos e desejando boa noite a todos. 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. 
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