
Ata referente a reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de 
Previdência de São José do Rio Pardo/SP. Aos 21 dias do mês de julho do 
ano de 2021, às 17 horas, na sede do IMP, à Rua Tarquínio Cobra Olintho, 
n. 69, Vila Pereira, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Elias 
Batista Galdino, Hilton do Nascimento Pereira, Luis Antônio Simões, 
Renato Donizete Marcelino Gonçalves, Rosilda de Sousa Sapucaia, 
Veronica Aparecida da Silva Mantovani sob a presidência do Sr. Marco 
Antonio Ferreira da Silva para análise e parecer dos balancetes referente 
aos meses de maio de junho de 2021, acompanhamento dos investimentos 
do 2º trimestre de 2021 e assuntos diversos. Foi aberta a reunião pelo 
presidente, que informou aos conselheiros a situação das contribuições 
estarem  todas em dia, em seguida  procedeu para análises dos balancetes; 
colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. O  resumo das 
receitas e despesas do Instituto das competências maio e junho de 2021. 
Na competência maio de 2021, o Instituto apresentou R$ 4.601.507,14 de 
receitas e R$ 3.151.115,34 de despesas, apresentando um saldo bancário 
de R$ 240.731.139,19. Na competência junho de 2021, o Instituto 
apresentou R$ 3.590.181,82 de receitas e R$ 3.248.819,81 de despesas, 
o Instituto apresentou um saldo bancário no valor de R$ 241.072.501,20. 
Ressaltamos que: na competência de junho de 2021,  o DEPRE devolveu 
ao IMP a quantia de R$ 386.824,38,  referente a precatórios que foram 
pagos pelo Instituto no mês de fevereiro de 2021. Em seguida, o diretor 
financeiro Sr. Eduardo de Paula Marin abordou assuntos diversos relativos 
ao Política de Investimento 2021, sendo entregue a cada membro cópia da 
1ª alteração Política Anual de Investimentos Exercício 2021 aprovada pelo 
Conselho Administrativo do IMP na última reunião ordinária ocorrida no 
mês de maio do corrente ano, sr. Eduardo explicou que cada modificação 
indicada pelo Comitê de Investimentos do IMP na Política de Investimento 
deverá previamente deverá ser submetida ao órgão superior para 
deliberação, e a função do Conselho Fiscal será de acompanhar os 
investimentos que Diretoria executa durante o exercício e a limites 
aprovados estão sendo de fato respeitados. Não havendo nenhuma 
ressalva a ser realizada finalizamos a reunião, fico eu, Rosilda de Sousa 
Sapucaia, pela lavratura da presente ata que após de lida e aprovada vai 
por todos os presentes assinada. 

 

Rosilda de Sousa Sapucaia        

Elias Batista Galdino         

Hilton do Nascimento Pereira        

Luis Antônio Simões         



Marco Antonio Ferreira da Silva        

Renato Donizete Marcelino Gonçalves       

Veronica Aparecida Mantovani        

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


