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Mais do que um direito, aposentar-se é um privilégio.



7c*o1;1sunri\;o,7oEL1BERAT1v0 E FISCAL no INSTITUTO MUNICIPAL
ma PREVIDENCIA SOCIAL no MUNlC1PIO DE JALES.

Aos 18 dias do més de ma.r§:o do ano de dois mil e vinte, as Dezessete horas e trinta

minutos, atendendo convocaeao do superintendente do Instituto Municipal de

Previdéncia Social de Jales, reuniram-se na sede propria do instituto, situado na Rua

Sets, numero dois mil e setenta e dois, Centro, os seguintes membros do Conselho

Consultivo, Deliberativo e Fiscal do lnstituto: Luiz Antonio Abra, José Antonio

Vicentim, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Elaine Cristina Magri da Silva;

MarisleyBerceli Nascimento; Hulda Cardoso de Carvalho; Sergio Luiz Casteletti

Valerio; Admildo Jose’ Ferreira do Santos e Rosana Moraes Pivolo. A reuniao fol

iniciada pelo presidente que agradeceu a presengza de todos e deu instalada a reunio do

Conselho, tendo como pauta a anélise das contas do instituto municipal de

previdéncia social de Jales, referente an exercicio de 2019. O presidente comunicou

aos membros que para uma melhor explanaeao dos relatorios solicitou a presengza do

superintendente Sr. Claudir Balestreiro e do contador Sr. Jorge Paulo GUZZD4 Com 8

presenqa dos convidados 0 presidente passou a palavra ao superintendente, que

agradeceu a oporlunidade, dizendo que iré fazer a apresentaoiio dos dados de

movimentaoao dos segurados e dos investimentos e o Sr. Jorge ira apresentar os

relatorios nanceiros, sendo os o superintendente repassou copias aos membros, do

relalério de movimentaeo de segurados e pensionistas, dizendo que primeiramenle

sobre os segurados ativos, que no ano houve aumento de 4.1 1% no numero de segurados

ativos, ou seja, tinhamos 1093 e ao nal do ano 1138, que destes, 791 sio do sexo

feminino e 347 masculinos, que esta predominancia feminina na quantidade dc

segurados, tem impacto signicativo no calculo atuarial, pois como sabemos, as

mulheres aposentarn com menor idade, tempo de contribuigio e segundo IBGE possuem

uma previsao de sobrevida acima dos homens, Que sobre o quadro dos aposentados,

houve evoluqao de 5.91%, ou seja, tinhamos 423 no inicio do ano e ao seu nal 448,

que destes, 252 sac do sexo feminino e 196 masculinos e sobre os pensionistas houve

movimento inverso, ou seja, houve diminuieao de 3 pensionistas, fechando 0 ano com

total de 126 pensionistas, que na proporcionalidade entre ativos/inativos-pensionistas

houve pequeno evolugao, passando 1.9(ano 2018) para 2.0(an0 2019). Terminando sua

explanaeao sobre este relatorio o superintendente abriu a palavra para duvidas, e nae

havendo, passou para 0 outro relatorio, repassando copias aos membros do relatorio de

investimentos referente ao exercicio de 2019, dizendo que o ano de 2019, foi altamente
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forles oscilacoes, da aprovaczio de algumas reformas estruturantes pelo govemo federal
e principalmente com algumas alteracoes p\’0p05l0S e realizadas pelo comité de
investimentos, na qual surtiram olimos efeitos na cartcira. Que confonne primeiro
quadro do relatorio, no ano de 2019 tivemos evoluco na carteira de 16.36%, fechando
0 ano com total de R$ 46.257.l08,l5 (quarenta e seis milhes, duzentos e cinqiienta e

sete mil, cento e oito reais e quinzc centavos), com retorno positivo de l3,2l% cando
acima da meta aluarial que foi de 10.59%, que como a evolucao dos investimentos foram
maiores que os retomos, é visivel que houve superévit nanceiro na carleira, que sobre
a distribuicao na caneira, disse que os .\l'ld0S estao devidamente enquadrados dentro
dos limites pré estabelecidos em nossa politica de investimentos, bem como nas
resoluces federais, e estéo aplicados nas seguinles instituicoes Financeiras: Tesouro
Nacional — 12,80“/o, Banco do Brasil(BB)- 22,57%, Caixa Economica Federal- 56,46“/Q
e Banco Bradesco(BRAM/BEM) — 8.17. Finalizando sua apresentacio, e nio havendo
duvidas sobre os relalorios apresentados, passou a palavra para 0 Sr. Jorge comador do
Instituto que passou a explanar sabre os relatorios naneeiro, sendo relatorio referents
despesas administrativas, as demonstracées contabeis e os balancetes de receitas e
despesas, que passou a ser maléria de anzilise dos membros e 0 Sr. Jorge disse os
relalérios mensais foram enviados e analisadas mensalmente pelos conselheiros, todas
com parecer favorével. Dessa forma, molivados pela rcgularidade das dcmonslrages
contébeis, 0 conselho deliberou pela aprovaqto, sem ressalvas, os balancetes, receitas e
despesas do Instituto referents ao exercicio de 2019 (dois mil e Dezenove). A pedido
do superintendente e autorizado pelo presidente, discutiu-se sobre o ocio n.° 35/2020
da cémara municipal, solicitando explicacoes sobre 0 Projeto de Lei Complementar n.°
05/2020, em Lramite na cimara municipal. O presidente apresentou 0 projeto de lei aos
membros, juntamente com o parecerjuridico n.° 12/2020, que em sua sintese manifesta
inconstitucionalidade do projelo e pela auséncia de estudo de impacto atuarial,
recomendando que 0 instituto ocie a camara municipal, manifestando sua posicio no
projeto. O conselho delibera seguir 0 parecer juridico do Instituto e que 0 mesmo seja
encaminhado a Cémara Municipal. N50 havendo oulras matérias a serem discutidas e
nem manifestacoes contrarias, a analise das contas do inslituto municipal de previdéncia
social dc Jales, referenle ao exercicio de 2019, foram aprovadas pm unanimidade.
Concluidos os trabalhos, 0 Sr. Luiz Antonio Abra, passou a palavra para quisesse se
manifestar e, na auséncia de manifestacao, deu-se por encerrada a reunio. Eu, Rosana
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