
Ata da reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de 
São José do Rio Pardo – SP. Aos 17 dias, do mês de setembro do ano de 
2021, as 17 h, na sede do IMP, situado na Rua Tarquinio Cobra Olyntho nº 
69, Vila Pereira. Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Elias Batista 
Galdino, Hilton do Nascimento Pereira, Renato Donizete Marcelino 
Gonçalves, Rosilda de Sousa Sapucaia, Veronica Aparecida Mantovani. 
Sob a presidência do Sr. Marco Antonio Ferreira da Silva, para apreciação 
dos seguintes assuntos; Análise e Parecer dos Balancetes IMP, dos meses 
de julho e agosto de 2021. Na competência de julho de 2021 o Instituto 
apresentou R$ 2.866.598,22 de total de receitas e R$ 4.453.658,19 em total 
de despesas, apresentando um saldo bancário de R$ 239.485.441,23.  Na 
competência de agosto de 2021 o Instituto apresentou R$ 2.831.704,34 de 
total de receitas e R$ 5.531.533,64 em total de despesas, foi contabilizado 
a importância de R$ 236.785.611,93 de saldo bancário. Ressaltando que o 
aumento da despesa com Outros Serviços de Pessoa Jurídica, ocorrido no 
mês de agosto são decorrentes de aquisição de nova impressora, perícia 
médica paga para análise de pedidos de aposentadoria por invalidez e 
evento previdenciário promovido pela Associação Paulista de Previdência 
– APEPREM, juntamente com diversos apoiadores de peso como o 
Tribunal de contas de São Paulo – TCESP, Secretária de Previdência 
Social do Ministério da Economia e outros especialistas no seguimento 
previdenciário, a fim de contribuir com o assunto em destaque. Colocados 
os balancetes referente aos meses de julho e agosto em votação e 
aprovados por unanimidade, sem ressalvas. Dando continuidade ao 
segundo assunto em pauta quanto à deliberação sobre a proposta da 
Comissão Atuarial sendo: 1º Majoração da alíquota patronal, 2º. Reforma 
da Previdência, 3º Aportes financeiros ou bens imóveis e 4º. Segregação, 
sendo convidado pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Diretor Executivo 
do IMP Sr. Fabiano Boaro de Sousa, passou a abordar o assunto em 
questão. Inicialmente Fabiano lembrou que por diversas vezes notificou e 
cobrou uma posição junto ao poder executivo sugerindo medidas para o 
equacionamento do déficit Atuarial do IMP, e buscando de forma 
constitucional a resolutiva do problema, independentemente de quem 
estivesse frente ao Executivo Municipal, sem qualquer apego político, 
partidário ou pessoal e que até o fim do ano de 2020 todas as tentativas de 
minimizar o déficit Atuarial foram frustradas. Explicou detalhadamente toda 
proposta definida pela Comissão quanto a sugestão a ser encaminhada ao 
Executivo Municipal de majoração de alíquota patronal, passando dos 
atuais 19,30% para 28% e adesão à reforma da previdência seguindo 
exatamente os parâmetros aprovados pela União, excluindo somente a 
contribuição de alíquota extraordinária. O Sr. Renato Donizete Marcelino 
Gonçalves, se mostrando preocupado com as consequências destas 
mudanças nos benefícios, sugeriu então que mantivesse as regras atuais 
e que nos novos benefícios de aposentaria instituísse uma contribuição de 
14% ao invés de realizar essas mudanças nos benefícios. Sr. Fabiano se 
mostrou preocupado com esta proposta, justificando que embora houvesse 
as contribuições, possivelmente estaríamos descumprindo o princípio do 



equilíbrio financeiro e atuarial, pois desta forma continuaríamos realizando 
pagamento de benefício aos servidores aos 60 anos idade (se homem) e 
não aos 65 anos conforme previsto na Emenda Constitucional nº 103/2019. 
Depois das explicações dadas pelo Sr. Fabiano, seguindo a ordem de 
majoração de alíquota, reforma da previdência, aportes financeiros ou bens 
imóveis e finalmente segregação de massa, foi aprovado por unanimidade 
a sugestão feita pela Comissão. Passando para assuntos diversos o 
Presidente do Conselho explicou da importância dos membros do conselho 
estar atualizado acompanhando todas mudanças relacionadas a 
previdência pública sugerindo a representação de membros do Conselho 
Fiscal em Congressos ou Eventos Previdenciários, sugestão também 
acatada por todos membros do Conselho, acompanhado os membro do 
conselho as pautas dos próximos eventos e tendo assuntos relacionados 
aos Conselhos do Instituto voltará a ser discutido como se dará essa 
representação. Esclarecidas todos os assuntos abordados encerrou-se a 
reunião. Fico eu, Rosilda de Sousa Sapucaia pela lavratura da presente ata 
que após de lida e aprovada vai por todos os presentes assinados. Rosilda 
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