
Ata de reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José 
do Rio Pardo/SP. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 9:00 horas, 
reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do IMP – Instituto Municipal de 
Previdência de São José do Rio Pardo na sede da IMP. Seguindo todos os protocolos 
emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, a reunião 
ocorreu de forma presencial, havendo número legal de membros para o início da 
ordinária: Adriana Dassan Cassemiro Boaro, Helen Rose Buozi Gomes Viana, Marco 
Antônio Matarazzo, Maria Augusta Barbosa dos Santos, e Walter Luiz de Souza, sob 
a presidência da Sra. Helen Rose Buozi Gomes Viana, 1: para análise e parecer dos 
balancetes referentes aos meses de julho e agosto de 2020 2: Ratificação aos 
pedidos de desligamentos dos membros: Luciana Callegari Marques dos Santos 
Perussi; Viviane Artese da Silva 3: Assuntos diversos. Foi aberta a reunião pela 
presidente com sendo convidado o sr. Fabiano Boaro de Sousa, diretor executivo do 
IMP para algumas considerações relativas a gestão do IMP. Com a palavra sr. 
Fabiano primeiramente expos aos membros quanto à Diretoria do IMP vêm se 
dedicando em deixar cada vez mais transparente possível as contas do IMP, a fim 
de cada conselheiro, funcionário e cidadão tenha conhecimento sólido de como está 
sendo a gestão previdenciária, financeira e atuarial do IMP, deixando amplamente 
para qualquer interessado em conhecer, esclarecer dúvidas e sugestões de 
melhorias para o IMP, serão bem-vindas, colocando inteiramente a equipe a 
disposição. Outro ponto destacado pelo sr. Fabiano foi o recebimento da proposta 
vindo do chefe do Executivo para equacionamento do déficit atuarial com bens 
imóveis em poder da Prefeitura Municipal. Sr. Fabiano explicou resumidamente os 
tramites do processo de integração junto ao IMP, finalizou dizendo ser algo muito 
interessante para o IMP e que o assunto será melhor debatido com jurídico e com o 
Conselho Administrativo do IMP. Em seguida, procedeu-se às análises dos 
balancetes; colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. A reunião foi 
acompanhada pela Contadora Thaís Antunes Haddad Carvalho, a qual, inicialmente, 
detalhou o resumo das receitas e despesas do Instituto das competências julho e 
agosto de 2020. Na competência julho de 2020, o Instituto apresentou R$ 
7.628.862,61 de receitas e R$ 2.920.909,10 de despesas, tendo encerrado a 
competência com saldo de R$ 243.416.769,65. Na competência agosto de 2020, o 
Instituto apresentou R$ 2.030.594,81 de receitas e R$ 5.467.183,07 de despesas, 
tendo encerrado a competência com saldo de R$ 239.980.181,39. Em seguida, a 
Sra. Thaís informou que: na competência julho de 2020 o Instituto Municipal de 
Previdência apresentou 615 aposentados e 144 pensionistas e, na competência 
agosto de 2020, 617 aposentados e 144 pensionistas; na competência julho de 2020 
o Instituto Municipal de Previdência contabilizou R$ 569.890,02 a título de 
“Contribuições” patronais e dos servidores da Prefeitura Municipal, Câmara e 
Autarquias e R$ 2.389.952,22  a título de “Despesas” com Aposentados e Pensões; 
e, na competência agosto de 2020, R$ 546.707,71 a título de “Contribuições” 
patronais e dos servidores da Prefeitura Municipal, Câmara e Autarquias e R$ 
2.394.890,78 a título de “Despesas” com Aposentados e Pensões. Em seguida, a 
Sra. Thaís informou que a Prefeitura Municipal efetuou pagamento parcial da 
contribuição patronal nos meses de maio e junho, ficando às competências de junho 
e julho sem nenhum recolhimento; As Autarquias FEUC mantém em atraso as 



competências abril, maio, junho e julho/2020 e o DEC com atraso das contribuições 
patronal relativa aos meses de abril, maio e junho de 2020. Os parcelamentos estão 
sendo honrados pontualmente. Sra. Adriana perguntou sobre os valores pagos a 
título de sentenças judiciais, não havendo mais pagamento de valores expressivos. 
Foi respondido que o IMP está realizando até o momento, pagamentos de 
Requisitórios de Pequenos Valores – RPV, as sentenças com valores acima do 
salário teto do INSS foram destinados para precatórios no mapa inserido no 
município, somente em 2020 foi destinado um mapa exclusivo para o IMP. Foi 
convidado o sr. Eduardo de Paula Marin, diretor financeiro do IMP e gestor dos 
investimentos para explanação dos investimentos do IMP. Com a palavra, sr. 
Eduardo informou aos membros do Conselho Fiscal que no último dia 14, o Comitê 
de Investimentos do IMP se reuniu para mais uma reunião ordinária para análise e 
comportamento da carteira de investimentos do IMP, adiantado pelo diretor, o Comitê 
de Investimentos ponderou que as oscilações dos fundos de investimentos são 
fenômenos naturais para quem necessita correr para o cumprimento de meta 
atuarial, com o respaldo da consultoria financeira LDB, às estratégias aprovadas pelo 
Comitê de Investimentos e aprovadas pelo Conselho Administrativo do IMP, a 
presença de fundos mais voláteis de longo prazo estão alinhados com o futuro 
atuarial do IMP. O risco agregado com o retorno nos investimentos, não garante a 
rentabilidade esperada, mas, sabendo que os fundos mais conservadores são 
notoriamente insuficientes aos compromissos futuros, restando somente correr para 
o risco, explicado que o risco é o de mercado, oscilações hora para cima ou para 
baixo, não devendo ter desespero e sim calma e movimento técnicos, para minimizar 
prejuízos irreparáveis. Sr. Eduardo demonstrou a evolução da carteira, detalhando e 
que o primeiro trimestre em especial no mês de março houve uma grande 
desvalorização nos ativos, em razão da pandemia mundial, foi mantido cautela e nos 
meses seguintes a carteira superou a meta atuarial, exceto em agosto onde a 
carteira registrou negativos são movimentos esperados disse o diretor, estamos 
ainda com as economias abaladas do mundo todo, daí, abrem novas oportunidades 
de investimentos e o Comitê de Investimentos do IMP estará sempre trabalhando em 
conjunto com a consultoria para trazer novos produtos e ativos para apreciação do 
Conselho Administrativo, reiterando o compromisso da transparência de cada um 
envolvido na gestão do IMP. Diante da explanação do sr. Eduardo, os conselheiros 
em discussão relataram sobre a ausência do item “ 1º Relatório trimestral de 2020” 
na ata do dia 21 de maio de 2020, e propuseram a presidente sra. Helen Rose, que 
constasse nesta ata que os membros receberam o material para acompanhamento, 
ficaram apreensivos com a grande desvalorização citada no relatório, e com as 
explicações do Sr. Eduardo juntamente com o posicionamento do Comitê de 
Investimentos, ficou bem esclarecido aos membros sobre os investimentos do IMP. 
A presidente constatou que o item não foi citado na ata e colocou em votação para 
que o item fosse incluído em tempo nesta ata, sendo aprovado por unanimidade. 2 
Ratificação aos pedidos de desligamentos dos membros: Luciana Callegari Marques 
dos Santos Perussi; Viviane Artese da Silva. A Sra Helen, ratificou os pedidos, 
solicitando a Diretoria para providências. Na ausência de procedimentos legais para 
a ocupação do cargo quando há desligamento, a presidente colocou em votação em 
convocar para a próxima e última reunião ordinária, os membros suplentes para 



ocuparem até o final da gestão deste Conselho Fiscal com encerramento em 
dezembro próximo, os membros manifestaram apoio a presidente sobre a omissão 
na lei 4648 sobre esse fato, aprovando por unanimidade. A presidente, na ausência 
de demais manifestações por parte dos conselheiros, dá por encerrada a reunião. A 
convite ficou responsável Eduardo de Paula Marin, diretor financeiro do IMP pela 
lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes 
assinada.________________________ 
 

Adriana Dassan Cassemiro Boaro:       

Helen Rose Buozi Gomes Viana:       

Marco Antônio Matarazo:        

Maria Augusta Barbosa dos Santos:       

Walter Luiz de Souza:         

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


