
Ata referente à reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto Municipal 

de Previdência de São José do Rio Pardo/SP. Aos vinte e um dias do mês 

de janeiro do ano de 2021, às nove horas, na sede do IMP, à Rua Tarquínio 

Cobra Olintho, nº 69, Vila Pereira, reuniram-se os membros do Conselho 

Fiscal: Elias Batista Galdino, Hilton do Nascimento Pereira, Luis Antônio 

Simões, Marco Antonio Ferreira da Silva, Renato Donizete Marcelino 

Gonçalves, Rosilda de Sousa Sapucaia, Veronica Aparecida da Silva 

Mantovani. Tendo como pauta de reunião: 1 Entrega de regulamentação 

do Conselho Fiscal - 2 Escolha do Presidente e Vice Presidente do 

Conselho Fiscal, com mandato de 2 anos - 3 Análise e parecer dos 

balancetes do IMP referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 

- 4 Assuntos Diversos -  1 A reunião foi aberta pelo Sr. Fabiano Boaro de 

Sousa, Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência o qual iniciou 

a reunião dizendo das responsabilidades de cada membro, entregando 

cópia da Lei Municipal nº 4648/2016, onde traz a descrição da competência 

do Conselho Fiscal, bem como cópia das Leis Federais 9.917/98, Lei 

13.846/2019, 9.717 e Portaria ME 9.907/2020, explicando que já existe uma 

previsão para exigência de capacitação dos membros dos Conselhos e que 

só está faltando a regulamentação de como será realizada. Depois de toda 

explanação sobre a competência e responsabilidade de todos membros 

comunicou a necessidade da eleição de um presidente para o novo 

Conselho Fiscal (2021- 2023). 2 – Depois de discutido o assunto, ficou 

decidido por unanimidade que para presidente do Conselho Fiscal ficaria o 

Sr. Marco Antonio Ferreira da Silva, para Vice-Presidente o Sr. Luis Antônio 

Simões, e Rosilda de Sousa Sapucaia para secretariar os trabalhos.  Ato 

contínuo foi chamado o Sr. Eduardo de Paula Marin, Diretor Financeiro do 

Instituto Municipal de Previdência, para apresentação do relatório de 

Investimentos referente ao 4º Trimestre de 2020 informando que o 

Conselho Fiscal irá acompanhar os investimentos do IMP de forma 

trimestral, informando que o sistema da empresa de consultoria LDB 

disponibilizará o acesso a plataforma on-line para consulta da carteira do 

IMP. 3 - Sr. Marco Antonio presidente do Conselho Fiscal passou para 

análise dos balancetes referente aos meses de novembro e dezembro de 

2020, sendo extraído as informações de que competência novembro de 

2020, o Instituto apresentou R$ 5.207.134,30 de receitas e R$ 2.948.327,24 

de despesas, tendo encerrado a competência com saldo de R$ 

237.712.342,03. Na competência dezembro de 2020, o instituto apresentou 

R$ 11.151.885,70 de receitas e R$ 6.237.879,29 de despesas, tendo 

encerrado a competência com saldo de R$ 242.626.348,44, sendo os 

balancetes colocando para votação, sendo posteriormente aprovados por 

unanimidade, não havendo nenhuma ressalva a ser realizada. 4 - 

Finalizando a reunião nos Assuntos Diversos o Sr. Elias Batista Galdino 

solicitou ao Diretor Executivo do Instituto que fornecesse ao Conselho 

Fiscal, cópias dos relatórios de Auditoria do Tribunal de Contas, das 



competências 2016, 2017, 2018 e 2019. O presidente, na ausência de 

demais manifestações por parte dos conselheiros, dá por encerrada a 

reunião. Após seu encerramento ficou responsável eu, Rosilda de Sousa 

Sapucaia pela lavratura da presente ata, que após 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 da Silva Mantovani:      _ 
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