
Ata de reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de 
São José do Rio Pardo/SP. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do 
ano de 2020, às dez horas e quinze minutos, 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, Renato Donizete Marcelino Gonçalves 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 setembro e outubro de 
2020; 2: Acompanhamento do Relatório dos Investimentos 3º Trimestre de 
2020; 3: Assuntos diversos. Foi aberta a reunião pela presidente com sendo 
convidado o sr. Fabiano Boaro de Sousa, diretor executivo do IMP, 
detalhou o resumo das receitas e despesas do Instituto das competências 
setembro e outubro de 2020. Na competência setembro de 2020, o Instituto 
apresentou R$ 1.857.370,81 de receitas e R$ 5.225.078,80 de despesas, 
tendo encerrado a competência com saldo de R$ 5.225.078,80. Na 
competência outubro de 2020, o Instituto apresentou R$ 2.090.671,53 de 
receitas e R$ 3.249.609,96 de despesas, tendo encerrado a competência 
com saldo de R$ 235.453.534,97. Em cada competência setembro e 
outubro de 2020 o Instituto Municipal de Previdência registrou 617 
aposentados e 145 pensionistas. Na competência setembro de 2020 o 
Instituto Municipal de Previdência contabilizou R$ 523.556,07 a título de 
“Contribuições” patronais e dos servidores da Prefeitura Municipal, Câmara 
e Autarquias e R$ 2.400.729,97 a título de “Despesas” com Aposentados e 
Pensões; e, na competência outubro de 2020, R$ 519.500,53 a título de 
“Contribuições” patronais e dos servidores da Prefeitura Municipal, Câmara 
e Autarquias e R$ 2.406.745,90 a título de “Despesas” com Aposentados e 
Pensões. Em seguida, foi informado que a Prefeitura Municipal ainda 
mantém em atraso com às contribuições patronais nos meses de maio a 
setembro. As Autarquias: FEUC também com atraso nas contribuições 
patronais nos meses de abril a setembro de 2020 e o DEC com atraso nas 
contribuições patronais relativa aos meses de abril, maio, junho, agosto e 
setembro de 2020. Os parcelamentos estão sendo honrados pontualmente, 
observado que no mês de outubro os termos de parcelamentos firmados 
no de 2015 se encerraram, sendo: Prefeitura números 718, 721, 722; DEC 
719, FEUC 720.  Os balancetes foram analisados por todos os membros, 
não apresentando ressalvas a sra. Helen colocou-os em votação sendo 
aprovados por unanimidade. Na sequencia o Diretor Executivo sr. Fabiano 
deu continuidade ao 2º item da pauta. Foi entregue aos membros o 
Relatório dos Investimentos do 3º Trimestre de 2020, com as seguintes 
considerações do Comitê de Investimentos: “A carteira de investimentos do 
RPPs de São José do Rio Pardo - IMP, foi acompanhada atentamente por 
acreditar que os fundos de investimentos trariam bons resultados como 
registrado no trimestre anterior. Longe dessas expectativas, ainda dentro 



de uma pandemia mundial, a real situação fiscal do país compromete a 
credibilidade internacional com grandes incertezas no mercado doméstico. 
Agravado pela triste imagem do país sobre as queimadas florestais, muitos 
investidores internacionais não gostaram das poucas iniciativas 
governamentais para sanar o problema com as queimadas, desiquilibrando 
o câmbio, mais dólares saindo do Brasil o real sendo desvalorizado ainda 
mais. A previsão do PIB também ajudou na volatilidade para os fundos na 
renda fixa e renda variável. Outro ponto negativo para a nação brasileira e 
para o IMP, foi a disparada da inflação, no nosso caso o INPC fechou com 
1,68% no trimestre, puxado pelas altas consecutivas dos itens da cesta 
básica, alguns itens tiveram altas superiores a 100% no caso do óleo e 
arroz. A carteira obteve rendimento acumulado de 1,40% contra a meta 
atuarial de 6,49%, fechando com diferença -5,09%. Em análise, o Comitê 
de Investimentos do IMP observa o cenário marcante, realmente a crise 
mundial deverá ser enfrentada por todos, não havendo necessidade de 
realocações para o momento, seguindo as estratégias adotadas e 
orientações técnicas da consultoria financeira o Comitê não indica 
manutenção na carteira de investimentos, acreditando nas retomadas da 
economia e dos fundos de investimentos”. Os membros do Conselho Fiscal 
não apresentaram ressalvas sobre os investimentos do IMP, os membros 
acreditam que as quedas nos investimentos são relativas às instabilidades 
no mercado global e que o IMP irá superar essas oscilações, ancorados 
aos posicionamentos estratégicos do Comitê de Investimentos, contando 
também com a assessoria financeira contratada LDB. Ainda, o diretor 
Fabiano fez algumas considerações sobre o 3º item da pauta, assuntos 
diversos: A respeito nos atrasos das contribuições patronais, o chefe do 
executivo encaminhou a Câmara Municipal projetos de leis com pedidos de 
parcelamentos dos débitos da Prefeitura Municipal e Autarquias já 
levantadas, também, projeto de lei para transferência de bens imóveis para 
equacionamento parcial do déficit atuarial destinado para o exercício 2020, 
apresentado na última avaliação atuarial. Os referidos projetos tramitam na 
Câmara Municipal respeitando as esferas regimentais, o IMP aguarda 
atentamente que os mesmos sejam votados e aprovados, somente daí 
iniciar os trabalhos burocráticos de leva-los ao conhecimento da Secretaria 
dos Regimes Próprios de Previdência em Brasília para ratificação. Diante 
disso a possibilidade será maior da Prefeitura conseguir novamente o 
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. Os membros 
manifestaram apoio para aprovação dos projetos que viabilizaria a melhora 
nas receitas do IMP com novos parcelamentos e a elevação patrimonial 
com a vinda dos bens. Para finalizar o diretor Fabiano, informou que foi a 
última reunião ordinária desse Conselho Fiscal, a vigência se dará no dia 
26 de dezembro de 2020, sendo os novos membros indicados e nomeados 
pelo chefe do executivo municipal. Fabiano agradeceu a todos pelo período 
que os conselheiros permaneceram, na sua opinião, aqui será sempre um 
lugar de aprendizado, cada vez mais estaremos sendo cobrados e 
deveremos nos qualificarmos para desempenharmos de forma mais clara 
e objetiva. A sra. Helen também fez suas considerações finais, agradeceu 



a cada membro que passou por este Conselho Fiscal, mencionou que a 
responsabilidade é grande e aos esforços depositados de todos os 
envolvidos o IMP chegou até aqui sem envolvimentos que manchem a 
reputação da instituição. 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.________________________ 
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