
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de 

Previdência de São Jose do Rio Pardo. Aos vinte e oito dias do mês de março 

do ano de dois mil e vinte e dois às dezessete 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. 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 Moli 

de Lima; Luiz Roberto de Oliveira; Marco Antônio Gumieri Valério;  Maria Cristina 

Silvério; Mario Aparecido Gusmão; Monise Zanetti Massaro; Paulo Celso Boldrin; 

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 de 2022, com pareceres favoráveis do Conselho Fiscal. As 

receitas do mês de janeiro/2022, sendo do plano financeiro no valor de R$ 

2.210.899,78, do plano previdenciário no valor de R$ 3.174.338,31 e taxa 

administrativa no valor de R$ 9.639,52, totalizando no mês de janeiro/2022 R$ 

5.394.877,61 e do mês de fevereiro/2022, sendo do plano financeiro no valor de 

R$ 1.660.368,55, do plano previdenciário no valor de R$ 2.816.160,94 e taxa 

administrativa no valor de R$ 26.369,97, totalizando no mês de fevereiro/2022 

R$ 4.502.899,46. As despesas do mês de janeiro/2022, sendo do plano 

financeiro no valor de R$ 858.074,01, do plano previdenciário no valor de R$ 

3.661.141,75 e taxa administrativa no valor de R$ 88.383,11, totalizando no mês 

de janeiro/2022 R$ 4.607.598,62 e do mês de fevereiro/2022, sendo do plano 

financeiro no valor de R$ 1.144.768,62, do plano previdenciário no valor de R$ 

3.523.703,53 e taxa administrativa no valor de R$ 116.706,09, totalizando no 

mês de fevereiro/2022 R$ 4.785.178,24. Temos o total de receitas menos o total 

de despesas do mês de janeiro/2022 do plano financeiro no valor de R$ 

1.352.825,77, do plano previdenciário no valor de ( - R$ 486.803,44) e taxa 

administrativa no valor de ( - R$ 78.743,59), sendo o total no mês de janeiro/2022 

R$ 787.278,74, e do mês de fevereiro/2022 do plano financeiro no valor de R$ 

515.599,93, do plano previdenciário no valor de ( - R$ 707.542,59) e taxa 

administrativa no valor de ( - R$ 90.336,12), sendo o total no mês de 

fevereiro/2022 ( - R$ 282.278,78). Saldos bancários de janeiro/2022, sendo do 

plano financeiro no valor de R$ 1.262.777,58, do plano previdenciário no valor 

de R$ 228.836.401,71 e taxa administrativa no valor de R$ 3.519.444,07, 

totalizando no mês de janeiro/2022 R$ 233.618.623,36 e do mês de 

fevereiro/2022, sendo do plano financeiro no valor de R$ 1.580.592,07, do plano 

previdenciário no valor de R$ 228.213.281,81 e taxa administrativa no valor de 

R$ 3.542.470,70, totalizando no mês de fevereiro/2022 R$ 233.336.344,58. 

Sobre o informativo entregue aos conselheiros, tem-se o número de beneficiários 

de aposentadorias de janeiro/2022, sendo do plano financeiro 188 e do plano 

previdenciário 478, totalizando 666, e de fevereiro/2022, sendo do plano 

financeiro 192 e do plano previdenciário 478, totalizando 670, e de pensionista 



de janeiro/2022, sendo do plano financeiro 43 e do plano previdenciário 118, 

totalizando 161, e de fevereiro/2022, sendo do plano financeiro 43 e do plano 

previdenciário 119, totalizando 162. Em relação as contribuições de inativos de 

janeiro tem-se do plano financeiro no valor de R$ 3.890,92, do plano 

previdenciário no valor de R$ 14.423,21, totalizando no mês de janeiro/2022 R$ 

18.314,13, do mês de fevereiro/2022, sendo do plano financeiro no valor de R$ 

4.563,45, do plano previdenciário no valor de R$ 15.480,92, totalizando no mês 

de fevereiro/2022 R$ 20.044,37, e as despesas de inativos do plano financeiro 

no valor de R$ 858.074,01, do plano previdenciário no valor de R$ 1.898.207,18, 

totalizando no mês de janeiro/2022 R$ 2.756.281,19, do mês de fevereiro/2022, 

sendo do plano financeiro no valor de R$ 958.128,51, do plano previdenciário no 

valor de R$ 2.081.651,87, totalizando no mês de fevereiro/2022 R$ 

3.039.780,38, totalizando em janeiro R$ ( - R$ 2.737.967,06)  e em fevereiro ( - 

R$ 3.019.736,01); a compensação previdenciária de janeiro do plano 

previdenciário no valor de R$ 186.278,03 e em fevereiro do plano previdenciário 

no valor de R$ 181.267,26. Foi informado que com a aprovação da lei de 

segregação em massa as receitas e despesas tiveram que ser separadas, 

ficando em planos financeiros diferentes, de acordo com a data da segregação 

de massa. Causando preocupação nos conselheiros os números apresentados 

referentes ao plano financeiro, especialmente da FEUC que já apresenta uma 

receita abaixo da despesa, sendo necessário aportes financeiros, foi sugerido 

pelo Sr. Mário Gusmão que o Instituto oficie mensalmente o Prefeito Municipal e 

Vereadores, dando conhecimento dos números constantes em cada fechamento 

referente ao plano financeiro. Em seguida, os balancetes de janeiro e fevereiro 

de 2022 após apreciação e análise pelos conselheiros foram aprovados por 

unanimidade. 2 – Também colocado em votação os Balanços Contábeis 

referente ao exercício de 2021 e aprovado por unanimidade. 3 – Assuntos 

diversos. O Sr. Presidente deu boas-vindas ao Sr. Paulo Celso Boldrin, 

suplemente do Sr. Alcides Tiezzi, que está impossibilitado de frequentar as 

reuniões. 4 – Em seguida, o Sr. Presidente falou sobre a obrigatoriedade de 

certificação dos conselheiros até abril de 2023, e que até esta data todos devem 

regularizar suas situações, sendo certificados. 5 – 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- 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 Moli de Lima:_________________________________ 

11- Luiz Roberto de Oliveira:_____________________________________ 

12- Marco Antônio Gumieri Valério:_______________________________ 

13- Maria Cristina Silvério:      ___________  

14- Mario Aparecido Gusmão:___________________________________ 

15- Paulo CelsoBoldrin:________________________________________ 

16- Regina Marcia Braz Bocamino: _______    _ 

17- Rosilene Pereira Pazim:_____________________________________ 

18- Vanessa Marques Ferreira Alves:    ___________ 

19- Velmor Baldassim:_________________________________________  

20-  Wanderley Aparecido Fernandes:_____________________________ 

 


