
 
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto 

Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo. Aos trinta dias de 

maio de dois e vinte e dois às desessete 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: Antônio 

Carlos Jardim; Bruna Braz Bocamino Tomé; Carlos Henrique da 

Trindade; 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; Paulo 

Celso Boldrin; Paulo Tadeu Curi; Regina Marcia Braz Bocamino; 

Vanessa Marques Ferreira Alves; e Wanderley Aparecido Fernandes. 

Havendo número legal de participantes o Sr. Presidente declarou aberta 

a reunião, convidando a Sra. Bruna Braz Bocamino Tomé para 

secretariar os trabalhos da reunião. Em seguida apresentou a pauta do 

dia. 1 – Apreciação dos balancetes dos meses de março e abril de dois 

mil e vinte e dois, já com o parecer do conselho fiscal. Como definido 

em ata os balancetes estão sendo enviados via whatsaap para 

conhecimento dos conselheiros, mas durante a reunião a conselheira 

Lilian, solicitou que o resumo dos balancetes fosse impresso, pois assim 

facilita a visualização. A conselheira Lilian, também fez perguntas 

referente ao item do balancete taxa administrativa. O Presidente 

chamou a contadora do IMP sra. Eliane Cirqueira da Silva, que explicou 

para os conselheiros que a taxa administrativa eram despesas 

relacionadas a pagamentos de jetons, salários e outros custos 

administrativos. Sem mais perguntas e considerações o presidente 

colocou em votação os balancetes referentes aos meses de março e 

abril de dois mil e vinte e dois e eles foram aprovados por unanimidade. 

O Item 2, refere-se ao acompanhamento dos investimentos do relatório 

do primeiro trimestre de dois mil e vinte e dois, e o item 3 refere-se a 

deliberação de uma indicação do comitê de investimento. No momento 

o Diretor Financeiro Eduardo de Paula Marin, comentou sobre a grande 

volatilidade do mercado financeiro ocorrida no primeiro trimestre, com 

resquício de instabilidade econômica provocada pela pandemia do 

corona-vírus, surgiu a guerra em a Rússia e a Ucrânia que trouxe 

grande aversão ao risco mundial. Outra posição muito importante é a 

inflação que está corroendo o poder de compra dos brasileiros e 

agravando a meta atuarial do IMP, razão pela qual, será muito difícil o 

cumprimento de meta também para esse ano, o que impulsiona a fazer 

novas mudanças como a aplicação realizada no primeiro trimestre, 

onde foram resgatados os fundos: BB Previdenciário IMA-B e BB 

Previdenciário IMA-B Títulos Públicos, sendo alocados os recursos em 

torno de quarenta milhões no BB Previdenciário RF Títulos Públicos 



 
 

XXI, conforme ficou definido em reunião anterior. E em seguida falou 

sobre a necessidade de reajustar a carteira do instituto pois alguns 

fundos ja estão ultrapassando os vinte por cento permitido do 

patrimônio do IMP. Ele explicou sobre as sugestões do comitê de 

investimento, essas sugestões foram impressas e entregue aos 

conselheiros para apreciação e deliberação: 1ª Operação na Caixa 

Econômica Federal, 1º Resgate total do fundo de investimento Caixa 

Brasil IMA-B Títulos Públicos com saldo aproximado de R$.47 mi 

(quarenta e sete milhões de reais); 2 º Resgate parcial do fundo de 

Investimento Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa no valor de 

R$.5 mi (cinco milhões de reais); 3º Aplicação no fundo de Investimento 

Caixa Brasil 2024 IV de aproximadamente R$.13 mi (treze milhões de 

reais) com taxa indicativa de IPCA +5,77% e 4º Aplicação no fundo de 

investimento Caixa Brasil 2030 II no valor de R$.40 mi (quarenta 

milhões de reais) com taxa indicativa de IPCA + 5,51%. 2ª Operação no 

Banco do Brasil: 1º Resgate do fundo de Investimento BB 

Previdenciário RF Alocação Ativa no valor de R$.5 mi (cinco milhões de 

reais); 2º Aplicação do recurso no fundo de investimento BB 

Previdenciário 2024 com taxa indicativa de IPCA + 5,49%. Foi 

informado pelo diretor financeiro do IMP que esses fundos indicados 

para aplicações, tem o mesmo perfil do fundo investido no mês de 

fevereiro, para cada investimento será compreendido o tempo de 

carência para resgate. Após as considerações o presidente do conselho 

colocou em votação as sugestões do comitê de investimento que foi 

aprovado por unanimidade. O Diretor Financeiro também colocou em 

pauta sugestão do Comitê de Investimento, que o conselho 

administrativo deixasse autorizado essa indicação apresentada, pois os 

fundos abrem e até que convoque os conselheiros para apreciação e 

deliberação, na hora de aplicar o fundo já fechou e dessa forma perde-

se a oportunidade. Todos os membros concordaram e autorizaram e a 

conselheira Ligia pediu para que quando ocorrer alguma movimentação 

o conselho fosse colocado a par das ações. Por fim, o diretor financeiro 

do IMP, informou que o Comitê revalidou e estratégia na renda variável 

em três fundos de ações presentes na carteira de investimentos do IMP, 

pontuou que aplicações continuam mensalmente com o recurso do 

COMPREV aproximadamente R$.190 mil (cento e noventa mil reais) 

divido em dois fundos na Caixa Econômica Federal e um no Banco Itaú. 

Não houve manifestação contrária por parte dos conselheiros, a 

estratégia foi aprovada por sua continuidade, acatando a posição do 

Comitê de Investimentos do IMP. O item 4, foi entregue aos 

conselheiros a avaliação atuarial com posição em trinta e um de 

dezembro de dois mil e vinte e um. Antes de finalizar a reunião o 

Presidente fez o convite aos conselheiros para participar da audiência 

pública que ocorrerá na Câmara Municipal às dezenove horas do dia 

trinta de maio de dois mil e vinte dois. O Presidente encerrou a reunião 

agradecendo a presença de todos. Eu Bruna Braz Bocamino Tomé, 

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- Carlos Henrique da Trindade: ________________________________ 

03- Francisco Carlos de Oliveira:_________________________________ 

04- Hamilton Torres:___________________________________________ 

05- Hélio Escudero:       ___________ 

06- José Humberto Tardelli:      ______ 

07- Lígia Assumpção Fernandes Nóbrega:__________________________ 

08- Lilian do Carmo Molfi de Lima:________________________________ 

09- Marco Antônio Gumieri Valério:_______________________________ 

10- Maria Cristina Silvério:      ___________  

11- Paulo Celso Boldrin:________________________________________ 

12- Paulo Tadeu Curi: _________________________________________ 

13- Regina Marcia Braz Bocamino: _______    _ 

14- Vanessa Marques Ferreira Alves:    ___________ 

15- Wanderley Aparecido Fernandes:_____________________________ 

--------------------------------------------------------x------------------------------------------------------------ 

 


