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Tipo: Presencial 

Membros Presentes: Luiz Antonio Abra, Vilma Pi nheiro de Azevedo Agostinho, Elaine Cri stina 
Magri da Silva, Maris leyBerceli Nascimento, Hulda Cardoso de Carvalho e Rosana Moraes 
Pi voto, Sergio LuisCasteletti Valéria. Ausente com justificação: Jose Antonio Vicentim 

Outros participantes: Claudü Balestreiro e Jorge Paulo Guzzo 

Paula: I )DELlBEIlAÇÃO SOBRE O RELATÓlUO FINANCEIRO E DE GESTÃO REFERENTE 
AO EXERCICO DE 2.020 II) APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DA CARTEIRA DE 
DEZEMBRDI2020DE PROPDSITURAS DO COMITE DE INVESTIMENTOS III ) PROJETO DE l.EI 
QUE ALTERA A LC N.' 32712020. 

Aos Dczessctc Dias do Mês de fevereiro do AnO de Dois Mil e Vinte, as Dezessele horas e 
quarenta minutos, conforme convocação do presidente deste Conselho Sr. Ltliz Antonio Abra, 
reuniram-se de fo rma presencial, os seguinte membros: Luiz Anton io Abra, Vilma Pinheiro de 
Azevedo Agostinho, Ela ine Cristina Magri da Si lva, Maris leyBerce li Nascimento, Hulda Cardoso 
de Carvalho, Sergio LuisCasteletti Valéria e Rosana Maraes Pivoto, com ausê ncia 
justificada(alestado médico) do membro Jose An tonio Vicent im, e a convite tam bém parli ciparam 
da reunião O superi ntendente Sr. Claudir 8alestre iro e o Sr. Jorge Paulo Guzzo contador deste 
insti tuto. 

o presiden te tomando a pa lavra agradece a presença de todos e d iz que a pauta principa l desta 
reunião é a aná li se das contas e de gestão deste instituto referente ao exercício de 2020, na qual 
passa a palavra ao superintendente para sua explanação. Tomando a palavra o Sr. Claudir agradece 
o convite para part icipação da reunião do conse lho, que irá apresentar primeiramente sobr~ o 
relatório de gestão e de investimentos e o Sr. Jorge fin ali za com a parte contábil referente ao 
exercício de dois mil e vinte, repassando cópias dos relatórios a todos membros. Dizendo ainda 
que sobre as movimentações dos segurados, dos at ivos tivemos uma diminuição de 2%(dois por 
cento) de segurados no ano, devido que tivemos 30(trima) rescisões, 04( quatro) ób itos e 27( vinte 
e sete) aposentadorias e foram admi tidos somente 38( trinta e o ito) novos segurados, finnli zando 
o ano com tOla I de 1.1 25( um mil , cento e viOle e Ci nco) segurados ali vos; Sobre os aposen tados, 
houve acréscimo de 3,58%( três virgula cinquen ta e oi to por cento), ou seja, ti vemos 27{ vinte e 
sele novos processos) e II ( onze) falecime ntos totalizando 464( quatrocenlos e sessenta e quatro) 
ao final do exerc ício; e por fim sobre os pensionistas ti vemos o maior crescimento, ou seja, de 
6,35% (seis virgu la trinta e cinco) por cento, com I J( onze) novos processos, 02( dois) óbilOs e 
O I ( um) caso de fim de processo. Que sobre este mimeros, destaca que sobre os números de .py 
aposentados se manteve igual aos anos anteriores, mas que tivemos número grande de óbitos, 
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devido princi pa lmente a esta pandemia do coronav irus, que influenciou dire tamente no número de 
pensionistas, que esta evolução dos segll r~dos inali vos podem ser verifi cados no quad ro II) 
evol ução da fo lha de pagamento, onde podemos nolar que houve acréscimo no ano de 4,3 1%( 
quatro virgula trinta e um) por cento, ou seja R$ 76.028.89 (se tenta e seis mil. vinte e oito rea is e 
oitenta e nove centavos) por mês. Que sobre os investimentos tivemos um ano lotalmente atíplco 
no mercado t1nanceiro, de alta volatilidade influenc iado principalmente devido a cri se gerada pela 
pandemia de coronavims. Que fechamos o ano com relo rno total na carteira 7.23%( Sete vi rgu la 
vinte e tres) por cenlo, ficando abaixo da meta prevista para o mesmo período que foi de 10.40%( 
Dez virglll a quarenta) por cento, que em números tivemos retorno acumulado de R$ 3.223 .9 14.57 
(tres mil hões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e quato rze reais e cinquenta e sete centavos) 
na cart eira de invest imentos. que em sua opinião, considerando lodos estes problemas no mercado 
financei ro, li vemos um bom relomo na carteira, se comparáramos com outros regimes de nossa 
região obtivemos a melhor performances, como c ita, o regime próprio de Santa Fe do Sul obteve 
7, 15%, o de Vo!uporanga: 5,40% o Fernandópolis: -1,05 eo de São Jose do Rio Preto: 6,3&%. Que 
esta perfo rmance se deu principalmente pela ace rtada estratégia do comitê de investimentos, de 
aumen tar exposição em renda variável, que obteve melhores retornos, finalizando sua exp lanação. 
passando a palavra para o Sr. Jorge que passolJ a ap resentar os números financeiros referen te ao 
exercício de 2020. Começou demonstrando um superav it financeiro no exercício no va lor de R$ 
859.54 5,38 (oitocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reai s e trinta e a i la 
centavos) com apuração da receita no valor de R$ 24 .788.439,49 (vinte e quatro milhões setecentos 
e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e nove rea is e quarenta e nove centavos) co nt ra l!1l1~ 

despesa de R$23.928.894, II (vinte e três milhões novecentos e vinte e oilO mil oitoce ntos e 
nove nta e qua tro rea is e onze centavos), de monstrou uma valorização dos bens imóve is no va lor 
de R$4.006.000.00(qualro mi lhões e se is mil reais), junlamente com laudo e uma nota ex plicando 
essa grande valorização emitido pela ImobiJifl ria responsável pelo laudo. Apresentou as despesas 
adminislrativas ocorridas no exercício em questão, ficando bem abaixo do limi le legal, ou seja, o 
limite seda de até R$ 1.5 19.646,8S(um milhão quinhentos e dezenove mil seiscentos e quarenla e 
seis rea is e oi tenta e cinco centavos), mais gastou apenas R$ 661.374,88(seiscentos e sessen ta e 
um mi l trezen tos e setenta e quatro reai s e oi te nta e oilo centavos), tendo uma economia de R$ 
858.271 ,97(o itocentos e cinquenta e oito mil, duze ntos e se tenta e um reais e noventa e se te 
centavos), que será depositado em uma conta especiJica dos 2% das despesas administrati vas que 
foi aberto junto a Caixa Econômica Federal. Mesmo com todos os problemas que aconteceu com 
a economia brasile ira, foi apresentado um crescime nto na carteira de investimentos com re lação 
ao ano passado. pois em dezembro de 20 19 o va lor da Carteira consolidada era de RS 
46.25 7,J03.56(quarenta e seis milhões duzen tos e cinque nta e sete mil trezentos e três reai!. e 
cinquenta e seis ce ntavos), j á agora no encerramento de dezembro de 2020 o va lor da Ca rteira 
consolidada foi de R$ 47.081.970,59(quarenta e sele milhões oitenta e um mil novecentos e se tenta 
reais e cinquenta e nove centavos. Ao seu fina l, o presidente do conselho, aproveitando a presen((a 
do superintenden te solici ta ao mesmo que apresentasse os outros itens da pauta e o Sr. Claudir 
tomando a palavra di sse que sobre o item II) APRESENTAÇÃO DE PROPOSITURA S DO COMITÊ 
DE fNV ESTlMENTOS: O pres idente repassa DOS membros o retatório analítico de invest imentos, o parecer 
do comi te referente ao mês de dezem bro/2020 bem como O re lató ri o visão fomecido peta empresa de 
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assessoria, e conforme parecer di z que que o referido mês foi altamente positivo para a carteira de 
in vestimentos de nosso instituto, tend o retorno pos itivo de 3.18%, acima da meta atu aria l que fo i de 1,85%. 
Que 110 referido mês tivemos as segu inte mov imentações na carteira: Resgales: a) Fundo Caixa Brasil lR F-
M ! no va lor de R$ 4.223.757,40 (qU3lfo milhões, duzentos e vinle e três mil, setecemos e c inquenta e sele 
rea is e quarenta centa vos) e aplicaçôes de: a) Cai.-.;a Bras il Gestão Estratêgica FI RF no valor de R$ 
699.75 1,34 (seiscentos e noven ta e nove mil. Sl,:h:l"....ntos e c inquen ta e um rea is e trinta e quatro cellla vos ): 
b) Ca ixa BrasillDKA 2A IPCA no valo r de R$ 885.920,79 (oitocentos e o itenta e c inco mil , noveçen tos e 
vinte reai s e setenta e nove centavos); c) Ca ixa Brasil IRF -M I no valor de R$ 1.74 1.4 76,99 (um milhão. 
setecentos e qua renta e um mil, quatrocentos e seten ta e se is reais e noventa e nove ceOlavos) e no Fundo 
BB IMA-B FI Prev. no va lor de R$ 12,500,00 (doze mil e quinhentos reais). Dizendo ainda qlle conforme 
oficio 01 /2021 - comi tê, o comi tê de investimentos vem so lici tar anal ise e dei ibt! ração des te cOll se lho pora 
a realização das segu int es movimentações na carte ira de investimentos: RES GATES: Para pagamento da 
folha salarial - R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) do Fundo Caixa Brasil IRF-M I TP RF 
e de acordo com estratégia de acordo com a análise da carteira, a migração de R$ 3.556.390,43 (três 
milhões, quinhentos e cinquenta e se is mil. trezentos e noventa reais e quarenta e três centavos) do l-"undo 
BB alocação Ativa FIC RF para o fundo SS lMA-B FIe RF PREV. APLICAÇÓES: Que temos as 
previsões de entradas das seguintes receitas: a) Co ntribuições Previdenciárias Patrona l: RS 580.000,00 
(quinhentos e oitenta mil reai s) e do Serv idor: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), que estes 
v(l lores sejam aplicados no Fundo Ca ixa Srasi llRF-M I TP RF, para posterior resgate para pagamento de 
fol has salariais 8) Repasses de apartes: pela Câ mara Municipal de RS 46.500,00 (quarenta e se is mil e 
qu inhentos reais) e pela prefeitura mun ic ip.-'l l de R$ 869.593,98 (oitocentos e sesse ma e nove mil , 
quinhentos e noventa e (rês rea is e noventa e oilo centítvos), que estas recei tas continuem sendo apliçml;l:
em fu ndos especificas. ou seja, no fundo Ca ixa Bras il GL':;tão Estrategica FI RF; c) Pa rcelamentos de 
Apones: Pela Prefeitura Municipal no va lor de R$ 153.047.37 (cento e c inquenta e três mil. quarenta e sete 
rea is e trinta e sete centavos), que esta receita cOlll inue sendo apl icada em fu ndo espeç ilico, a tI seja. SB 
Alocação Ati va Relorno n FIC e por fi m que a ap licação no Fundo BB IMAB-5 FIC RF PREV no va lor 
de R$ 3.556.390,43 ( trés mil hões, qui nhentos e cinquenta e seis mil, trezen tos e noventa rea is e quarenta e 
três centavos) conforme estratégia de acordo com análise de carteira. e aplicação neste mesmo fundo do 
valor de aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) do pagamento de cupom dos tí tu los 
públicos. O presidente então co loca em discussão as proposituras de alteração da carteira apresentada pelo 
comitê de investimentos, Ato contin uo o superintendente tomando a palavra disse que com referência ao 
item da pauta III) PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LC N.o 32712020, apresent a cópia da minuta aos 
membros presentes, dizendo que este projeto vem alterar e corrigir a Lei Complementar n.Q 327/2020 que 
a epoca regulamentou as co ntribuições prev idenciárias dos servidores, mas que por equívoco em sua 
redação, não estenderam as contribuições para os segu rados inativos e pensionista s, que gerou s ituaç~o de 
irregularidade no relatório CADPREV da Secretaria de Previdência. e considerando 'Jue o CRP de nosso 
município se expira no próximo mês. se faz necessaria esta alteração na legisl:lção para ev itar bloqueio do 
referido certificado. Ao se u final, o presiden te abre a palavra para dúvidas ou sugestões dos membros e ao 
seu final colocou se em vOtaçào as seguintes mate riais: RELATÓR.IO FI NANCEIRO E DE GESTÃO 
REPERENTE AO EXERCICO DE 2.020. O RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS. 
MOVIMENTAÇÓES REALIZADAS E A PRESENTAÇÃO DE PROPOSITURAS DO COM ITÊ DE 
INVESTIMENTOS e PROJETO DE LEI QUE ALTER A A Le N.o 32712020. sendo aprovados por 

unanimidade pelos membros presentes. Não há vendo o utros ma térias a serem discutidas. Não 

havendo novas manifes tações. O agradece a presença na reunião de todos e do superi ntendente d~ 
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im;tituto deu·,;epor e eu, Rosana Maraes Pivoto, lavrei a presente ata.. que vai 
por mim, pelo Senhor Presidente e demais membros, assinada. Jales, 17 de Fevereiro de 2021 . 
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