
ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICfplO DE JAlES. 

~TA:04/202~ tDATA: 06/07/202~ 

Tipo : Presencial 

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Motta, 
Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. 

Pauta: Para análise e ciência: 01) Relatório Prestação de Contas - IMPS JALES - Maioj2021; 02) 
Relatório Financeiro referente ao mês de Maio!2021; 03) Relatório do comitê de investimentos 
contendo: ai Relatório Analitico de Invest imentos referente ao mês de maio/202 1; b) Parecer do 
comitê de investimentos, referente a carteira do mês de maioj2021; 04) Cópia do Decreto 
Municipal nQ 8.554/2021 que prorroga prazo para realização de recenseamento previdenciário; 
05) Defesa do IMPSJ referente ao Relatório de Fiscalização do TCE/SP, referentes as contas do 
exercício de 2020 deste Instituto; Para anál1se, ciência e deliberação: 06} Oficio do Comitê de 
Investimentos, apresentando as proposituras de alteração da carteira; 07) Relatório de 
Governança de 2020; 08) Minuta da Audiência Pública; 09) Minutas dos projetas de leis da 
reforma da previdência municipal: Lei com plementar e Lei de alteração à Lei Orgânica. 

AS dezessete horas e trinta minutos do sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, 
na sala de reuniões da sede administrativa do Instituto Municipal de Previdência Social do 
município de Jales, estado de São Paulo, situado na Rua Sete, número dois mil e setenta e dois, 
Centro, reuniram-se os seguintes membros: Elaine Cristina Magri da Silva, Luiz Antonio Abra, 
ClaudiO Rodrigues Mona, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy 
Severino de Godoy. Tambem esteve presente, a convite do presidente deste conselho, o 
superintendente do Instituto, o senhor Claudir Balestreiro. A reunião foi iniciada pelo presidente 
luiz Antônio Abra que agradeceu a presença de todos e deu insta lada a reunião do Conselho 
procedendo a leitura da pauta . Ato contínuo luiz pediu que o Superintendente do Instituto 
Municipal de Previdência Social de Jales apresentasse o relatório de prestaç~o de contas e o 
relatório financeiro do mês de maio de 2021 do IMPS de Jales que foi enviado anteriormente 
para todos os conselheiros por emaiL O Superintendente descreveu as receitas orçamentárias do 
mês de maio, as quais totalizaram RS 1.777.869,98, explicando cada uma delas. Apresentou 
também as despesas do mês de maio que totalizaram RS 1.979.611.35 (um milhão, novecentos e 
setenta e nove mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos). Citou que comparando o 
quadro do mês de maio das receitas com o das despesas, ocorreu um déficit de RS 201.741,37 
(duzentos e um mil , setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos). Comentou que 
assim como no mês passado. ainda não houve repasse da contribuição para custeio do déficit 
atuarial através de aparte pela prefeitura municipal no valor de R$10.43S.127,82 ( dez milhões, 
quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e sete reai s e oitenta e dois centavos), mas que 
novamente enviou a todos os conselheiros cópia do oficio que enviou a prefeitura reiterando a 
so lici tação de informações sobre a forma de repasse do recolhimento de aparte financeiro e 
notificando sobre as parcelas vencidas caso optem por parcelamento (n2 104/2021). Relatou que 
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junto com o doutor Igor (procurador do Instituto) agendou uma reunião com o prefeito e a vice· 
prefeita para falar sobre esse repasse. Tiveram presentes o presidente do Conselho Deliberativo 
(Luiz) e um membro do Conselho Fisca l (Sueva). O prefeito demonstrou interesse em fazer o 
repasse, pois está con fiante na aprovação do Projeto de l ei enviado à Câmara com o objetivo de 
vender alguns lotes que pertencem a prefeitura. Claudio mencionou que estes procedimentos 
são muito demorados. l uiz disse que no dia da reunião falou para o prefeito que ele tem até 
trinta e um de dezembro de dOis mil e vinte e um para fazer o repasse, mas enquanto isso 
continua o déficit. Claudir disse que observando a evolução orçamentária de 2021, estamos com 
um superávit de RS 107.099,07 (cento e sete mil, noventa e nove reais e sete centavo s) no mês 
de maio, mas não podemos esquecer que no mês de janeiro o IMPSJ não teve despesas com 
folha de pagamento, pois foi repassado em dezembro. Acrescentou que essa situação é 
preocupante, por isso é necessário apresentar a versão final do Projeto da Reforma 
Previdenciária e a aprovação da mesma, pois lá consta a situação dos parcelamentos 
previdenciârios, e só se pode fa zer o parce lamento previdenciário quando as receitas do Instituto 
estejam superando as despesas. luiz disse que observando essa evolução orçamentária, 
percebe-se que no próximo mês haverá déficit. lu iz sugeriu de na próxima semana, junto com o 
superintendente apresentar todos esses números para o contador da prefeitura, sugerindo que 
este converse com o prefeito. Claudir pediu para esperar o fechamento do primeiro semestre e 
ca so não tenha nenhuma decisão favorável marcar uma nova reunião. Claudir continuou a 
reunião citando que ocorreram dois novos processos de aposentadoria, dois óbitos e um 
pensionista. Quanto aos investimentos, explicou que maio foi o melhor mês do ano de retorno 
na carteira (1,76%) pois ficou acima da meta atuarial que foi de 0,87% citando o relatório 
analítico de investimentos e o parecer do comitê de Invest imentos do mês de maio enviado a 
todos anteriormente por e·mail. Na sequência disse que deu certo a prorrogação do prazo para 
realização de recenseamento previdenciârio apresentando a cópia do Decreto Municipal n2 

8.554/2021, onde consta como dato final o dia 30/09/2021. Depois apresentou a defesa do 
IMPSJ referente ao Relatório de Fiscalização do TCE/SP, quanto as contas do exercicio de 2020 
deste Instituto, apresentadas na reunião do dia 15/05/2021. Luiz comentou que apôs o setor 
jurídico do Instituto fazer a defesa, esta é encaminhada para o Tribunal de Contas que vai julgar 
se é procedente ou improcedente. Elaine questionou sobre os apontamentos quanto a 
aposentadoria de algumas professoras da Secretaria de Educação. Disse que não entendeu como 
foram realizados os cálculos quanto a questão da integralidade. Claudir disse que o procurador 
jurídico está fazendo a defesa destes casos individualmente. Dando continuidade passou para as 
materias Que precisam de análise e deliberação do conselho apresentando o Oficio n2 09/ 2021 
do Comitê de Investimentos solicitando autorização para realização de alterações na carteira de 
investimentos (resgates e aplicações) para o período de 15/07/2021 a 15/ 08/2021, informando 
que os va lores abaixo são projeções e aproximadas, podendo haver va riação de acordo com os 
valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conformação e efetivação dos repasses 
previstos. 
A · RESGATES 

I Itens I FUNDO !ValorAproximado Motivo 
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1 
Caixa Brasil Gestão 

Estratégica Fie RF 

1.700.000,00 Para Pagamento da Folha Salarial e 
outras despesas do IMPSJ. 

B- APLICAÇÕES 

Itens FUNDO 
Valor 

Aproximado 
Motivo 

1 
Caixa Conta Corrente 

Despesa Administrativa 
384,772,84 

Repasse das Contribuições Previdenciárias 

da parte FUNCIONAL. 

2 
Caixa Conta Corrente 

Despesa Administrativa 
473,499,13 

Repasse das Contribuições Previdendárias 

da parte PATRONAL 

3 
Caixa BrasilIRF-M 1 Títulos 

Públicos Renda Fixa 
129,765,50 

Repasse das Contribuições Previdenciarias 

da parte PATRONAL. 

4 Caixa Brasil Ativa FI RF 46,200,00 Repasse do Aparte Pela Câmara Municipal 

5 
Caixa Brasil Ativa FI RF 

869,593,98 
Repasse do Aparte Pela Prefeitura 

Municipal de Jales 

6 
S8 Alocação Ativa Retorno 
Total Fie Renda Fixa 

165,000,00 Parcelamentos - Aparte 

7 
CAIXA BRASIL RF ATIVA 

LONGO PRAZO 
858 ,271,97 

Despesa Administrativa (2%) referente ao 

ano de 2020. 

Além das movimentações de rotinas, o comitê de Investimento sugere que os repasses das 

contribuições previdenciárias sejam apli cadas no fundo Caixa Brasil Ativa FI RF, para controle das 

despesas administrativas, conforme deliberação da reunião anterior, onde o valor das despesas 

administrativas deve ser aplicado em conta ou fundo específico. Claudir disse que todas essas 

alterações sâo realizadas com base na consulta a empresa de assessoria e relarou que na última reunião 

do comitê de Investimentos houve uma live com Manoel Juntar da empresa Dolar Bills que apresentou 

alguns fundos novos. Relatou que a nossa carte ira está bem distribuída mas existem riscos em relação a 
rentabilidade de alguns fundos, como por exemplo o da Petrobrás, sugerindo algumas alterações. 

Marisley citou que a live foi bem esclarecedora e trouxe boas sugestões. Após as explicações, os 

conselheiros analisaram a sugestão do Comitê de Investimento, entenderam e deliberaram a favor das 
alterações sugeridas. Na sequência Claudir expõs o Relatório de Governança de 2020 (encaminhado à 
todos os conselheiros) dizendo que foi a primeira vez que fez e que é um item obrigatório do manual Pró 
Gestão para conseguir a certificação, assim como a realização de Audiência Pública. Relatou que o 

Instituto Totun já foi contratado para fazer a certificação e que pediu ajuda para a conselheira Elaine na 

fo rmatação do Relatório. Alguns conselheiros disseram que já haviam lido e que entenderam o relatório 

como uma síntese das atividades desenvolvidas pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVlDtNClA 

SOCIAL DE JAlES - IMPSJAlES durante o exercicio de 2020, de seus dados estatísticos, dos 

resultados financeiros, atuariais e da política de investimentos. Claudir apresentou então a minuta 

da Audiência Pública, onde consta a data de 22 de julho de 2021, a partir das 17h30, para 

realização da mesma com transmissão ao vivo através da página ofi cial do IMPS JAlES no 
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Facebook (https://www.facebook.com/impsjaJes). Neste dia será apresentado e discutido o 
rela tório de governança de 2020. A conselheira Elaine perguntou se na audiência Pública será 

discutido o Projeto de Lei da Reforma Previdenciária. Claudir disse que não. Luiz explicou que o 

relatório é sobre a situação do Instituto no ano de 2020 e que a proposta é fazer audiências 

semestrais, portanto deverá ser realizada uma outra no segundo semestre. Os conselheiros 

aprovaram o relatório e deliberaram a favor da Audiência Pública. Claudir apresentou as minutas 

dos projetas de leis da reforma da previdência municipal: lei complementar e Lei de alteração â 
Lei Orgânica depois das alterações sugeridas pelos conselheiros após a apresentaç~o na reunião 

de junho. Elaine disse que depois de ter conhecimento do projeto, imprimiu a Lei Federal e 

Estadual da Reforma Previdenciária e se reuniu com as conselheiras Sueva e Vilma do Conselho 

Fiscal e Marisley do Conselho Deliberativo . Juntas fizeram as comparações e foram anotando as 

dúvidas em relação ao Projeto de lei. Depois marcaram uma reunião com o Procurador Jurídico 

do IMPSJ, Igor, e foram relatando as dúvidas que tinham . Alguns dos artigos discutidos foram 

alterados e outros Igor explicou que não poderiam ser alterados porque eram auto aplicáveis. 

Elaine disse Que não concordava com a parte de não poder ter incorporação salarial desde 2019. 

"Se não pode incorporar não pode descontar e a prefeitura continua descontando. Então essa 

n~o incorporação deveria ser a partir da data de publicação da lei municipal", falou Elaine. Mas 

Igor explicou que esse item é autoaplicável e não pode ser alterado . Ela ine comentou que sabe 

que a reforma tem que acontecer, mas espera que aconteça uma discussão com todos os 

servidores antes do projeto ser aprovado pela Câmara Municipal e perguntou quando poderia 

passar o projeto de lei para os servidores, uma vez que foi eleita para representá-los. luiz disse 

que depois que o projeto for para prefeitura, acredita que o prefeito estaria encaminhando para 

a procuradoria jurídica e para o sind icato avaliar e se pronunciar e só depois seria encaminhado 

para a Câmara, onde os vereadores deveriam então fazer uma Audiência Pública para discussão 

do mesmo. Claudir comentou que caso fosse deliberado a minuta do projeto na reunião de hoje, 

estaria protocolando na prefeitura no dia seguinte e os conselheiros poderiam repassar para os 

servidores. Elaine e Marisley reforçaram a importância da transparência e publicidade aos 

assuntos tratados. Todos os conselheiros concordaram e deliberaram a favor das minutas dos 

projetas de leis da reforma da previdência municipal apresentadas. Não havendo mais nenhuma 
manifestação deu.te'fJ~r encerrada a reuniao e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que 
vai por mim, pel rpresic1 e demais membros, assinada . Jales-SP, 06(seis) de julho do ano de 2021 ( 
dois mil e vinte em). 

laudio od rigu s Mot a 

Ir. €-%i. doy 

""\~~~-~ 
Marlsley Berckli Nascimento 

~~=-R 

Zenaide Nossa Claro Fernãrrdes 
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