
Ata da reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do 
Rio Pardo – SP. Aos 25 dias, do mês de janeiro do ano de 2022, as 17:00 h, na sede do 
IMP, situado na Rua Tarquínio Cobra Olyntho nº 69, Vila Pereira. Reuniram-se os membros 
do Conselho Fiscal: Elias Batista Galdino, Hilton do Nascimento Pereira, Renato Donizete 
Marcelino Gonçalves, a suplente Carmen Rita Buozi Gomes e Veronica Aparecida da Silva 
Mantovani. Tendo como pauta de reunião: 1 Análise e Parecer dos Balancetes – 2 Análise 
dos investimentos (4º Trimestre 2021) – 3 Política de Investimentos de 2022 – 4 Resolução 
CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e 5 Análise dos Contratos. Foi iniciada a reunião 
pelo presidente, Sr. Marco Antonio Ferreira da Silva com a entrega dos documentos 
referentes aos assuntos da pauta, em seguida informou aos conselheiros acerca das 
contribuições previdenciárias (patronal e dos servidores), ambas estão em dia, e procedeu 
com a Análise e Parecer dos Balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2021. Na 
competência de novembro de 2021 o Instituto apresentou R$ 7.558.728,52 de total de 
receitas e R$ 3.638.402,36 em total de despesas, apresentando um saldo bancário de R$ 
234.363.605,20. Na competência de dezembro de 2021 o Instituto apresentou R$ 
5.072.408,65 de total de receitas e R$ 6.604.669,23 em total de despesas, foi contabilizada 
a importância de R$ 232.831.344,62 de saldo bancário. Ressaltamos que na competência 
novembro e dezembro de 2021 foram contabilizadas as importâncias de R$ 184.140,35 e 
R$ 361.201,97 respectivamente, a título de “Compensação previdenciária”; na competência 
novembro e dezembro de 2021 foram contabilizadas as importâncias de R$ 4.818.232,21 
e R$ 1.854.495,86, respectivamente, a título de “Reavaliação de Ativos (Extra-
Orçamentária)”, e em relação às despesas, foi observado que do mês de novembro para 
dezembro ocorreu um aumento no valor do pagamento a título de “Aposentadorias e 
Pensões”, em razão do pagamento dos 13º salários, os balancetes colocados em votação, 
foram aprovados por unanimidade. Para os itens 2, 3 e 4 da pauta, o presidente convidou 
o Sr. Eduardo de Paula Marin, Diretor Financeiro do Instituto para explanação, o mesmo 
iniciou a fala apresentando que o Comitê de Investimento do RPPS de São José do Rio 
Pardo, analisou o relatório do 4º trimestre de 2021 da carteira de investimentos e teve as 
seguintes considerações: A carteira de investimentos fechou o 4ª trimestre de 2021 com 
resultado positivo, no mês de outubro a carteira marcou (-1,91%), no mês de novembro 
marcou positivo com 1,93% e no mês de dezembro encerrou com 0,79%. No acumulado 
anual a carteira encerrou o exercício com resultado de (-1,03%), já a meta atuarial com 
16,16%, sendo inflação calculada pelo índice nacional de preço ao consumidor INPC na 
ordem de 10,16% + juros de 5,47% ao ano. Justifica-se que as consequências causadas 
pela pandemia de Corona-Vírus, assolaram principalmente os países emergentes como no 
caso do Brasil, a carteira de investimento do IMP acompanhou a fortíssima volatilidade do 
mercado financeiro global, os resultados se arrastaram desde o ano de 2020 e foram 
agravados em 2021 diante das incertezas e expectativas frustradas. Durante a análise do 
relatório, o presente conselho fiscal constatou que o ativo administrado pela CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL – FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 
apresentou 20,24% de participação na carteira do IMP, o que é permitido de acordo com a 
regulamentação, o limite de 20%, a situação foi passada ao Sr. Eduardo de Paula Marin, 
que prontamente explicou que o desenquadramento ocorreu de maneira inesperada 
durante o curso da carteira ao longo dos meses e que tal situação vai ser corrigida para 
que a porcentagem esteja dentro do limite aceitável. Dando continuidade a reunião, o Sr. 
Eduardo de Paula Marin falou sobre a Política de Investimentos no exercício de 2022, com 
o documento em mãos, podemos acompanhar com detalhes todas as diretrizes que foram 



estabelecidas. Foi comentado também sobre a aprovação da Segregação de Massa que 
passa a vigorar no IMP, dividindo os segurados em dois grupos distintos, sendo um grupo 
intitulado plano financeiro e o outro plano previdenciário, reforçou ainda que a diretoria do 
IMP vem trabalhando com muito empenho, comprometimento e eficiência na garantia de 
um trabalho bem feito. Posteriormente nos foi apresentada a Resolução CMN nº 4.963, de 
25 de novembro de 2021, que foi publicada no Diário Oficial da União, sendo esta a 
regulamentação majoritária que norteia todas as ações de aplicação dos recursos do IMP. 
A reunião foi finalizada com a Análise dos contratos, sendo 2 (dois) contratos novos  e 4 
(quatro) aditamentos,  a começar pelos contratos novos, o primeiro deles se refere a 
empresa DATAPREV, responsável pelo suporte tecnológico, o contrato tem vigência de 60 
meses no valor de R$ 36.000,00; o segundo é com a empresa CONVENIOS CARD, 
responsável pela administração do ticket alimentação dos servidores pertencentes ao IMP, 
vigência de 12 meses no valor de R$ 39.493,44. Seguindo com os aditamentos: empresa 
GCASP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA EPP, vigência de 12 meses no 
valor de R$ 4.438,34 mensais; empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE LDTA, vigência de 12 meses no valor de R$ 1.756,84 mensais; GUIAN 
COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA – ME, vigência de 
12 meses no valor de R$ 58,50 mensais e por fim a empresa LDB consultoria de 
investimentos, vigência de 12 meses no valor de R$ 736,76 mensais. O presidente, na 
ausência de demais manifestações por parte dos conselheiros, dá por encerrada a reunião. 
Após seu encerramento ficou responsável eu, Veronica Aparecida da Silva Mantovani pela 
lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. 
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