
Ata referente a reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência 

de São José do Rio Pardo/ SP. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 

2021, às 17 horas, na sede do IMP, á Rua Tarquínio Cobra Olintho, nº 69, Vila 

Pereira, reuniram 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 de Marco Antonio Ferreira da Silva. Assuntos em pauta: 1 – 

Análise dos Balancetes dos meses de setembro e outubro de ano 2021; 2 – 

Acompanhamento do Relatório do 3º Trimestre do ano 2021; 3 – Assuntos 

Diversos: Foi aberta a reunião pelo presidente agradecendo a presença de 

todos, informou aos conselheiros a situação das contribuições previdenciárias e 

os parcelamentos ambos estarem todos em dia, em seguida procedeu para 

análises dos balancetes. O resumo das receitas e despesas do Instituto das 

competências setembro e outubro de 2021, sendo registrado na competência 

setembro de 2021: R$ 3.108.616,47 de receitas e R$ 4.416.495,71 de despesas 

e saldo bancário de R$ 235.477.732,69. Na competência outubro de 2021, o 

Instituto apresentou R$ 3.383.943,77 de receitas R$ 8.418.397,62 de despesas 

e saldo bancário de R$ 230.443.278,84. Ressaltamos que a diferença de valores 

nas despesas entre os meses analisados, foi relativo ao deságio elevado no mês 

de outubro, o que será melhor explanado no próximo item da reunião. O 

presidente Marco Antonio Ferreira da Silva, colocou em votação os balancetes 

dos meses de setembro e outubro de 2021, sendo os mesmos aprovados por 

unanimidade. Para o segundo item da pauta, o presidente convidou o Sr. 

Eduardo de Paula Marin, Diretor Financeiro do Instituto para explanação. Sr. 

Eduardo de Paula Marin, iniciou a fala dizendo que o Comitê de Investimento do 

RPPS de São José do Rio Pardo, analisou o relatório do 3º trimestre de 2021 da 

carteira de investimentos com as seguintes considerações: A carteira de 

Investimentos fecha o 3º trimestre de 2021 com resultado negativo, sendo 

acumulado (-1,79) contra uma meta atuarial de 11,55% ; Os principais ativos 

financeiros presentes na carteira de investimentos do IMP estão sofrendo com 

as consequências da pandemia da COVID-19, as sucessivas elevações na taxa 

Selic realizada pelo COPOM, não surtiram resultados favoráveis para a 

contenção da inflação, resultando instabilidade no mercado financeiro, 

amargando com a marcação a mercado para os títulos públicos ; Diante de um 

cenário desafiador, não é recomendado mudanças nos investimentos em zerar 

posições alocadas, ao se desfazer das cotas desvalorizados no momento de 

crise, poderá acarretar em prejuízo irreversível, estamos enfrentando o momento 

com cautela e aguardando a recuperação do mercado, diante dos comentários 

o Conselho Fiscal não encontrou irregularidades, e sim o desagio ocorrido devido 

a situação do mercado . Fabiano Boaro de Sousa Diretor do Instituto, informou  

a todos sobre o PL nº 176/2021 que foi dado entrada na Câmara Municipal, 

instituindo dentre outras coisas a implantação da Segregação de Massa, não 

respeitando todas as sugestões realizada pela Comissão e ratificada por este 

Conselho, questionando os conselheiros que na sua integralidade são servidores 

vinculados ao Instituto, se estivessem confortáveis em deliberar sobre o assunto 

de tamanha complexidade, relembrando todas as alternativas estabelecidas pela 

Comissão, este Conselho Fiscal em sua totalidade manteve o posicionamento 



anterior concordando que seja implementado a Segregação de Massa somente 

após as outras alternativas anteriores, ou seja : 1º - Majoração de Alíquota para 

28%, 2º - Reforma da Previdência, 3º - Aportes financeiros ou imóveis, por fim, 

caso ainda exista déficit atuarial a viabilidade da Segregação de Massa. 

Esclarecidas todos os assuntos abortados encerrou-se a reunião. Fico eu 

Rosilda de Sousa Sapucaia responsável pela lavratura da presente ata, que 

após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinados. Rosilda de Sousa 

Sapucaia_________________________________. 
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