
Instituto de Previdência Assistência Social
dos Funcionários M de Piracicaba

CONSELHO FISCAI.

ATA DA 3OA (TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORUNÁRIA CONSÉLHO FISCAL DO

INSTITUTO DE PREUDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIRACICABA _ IPASP

Aos dezenove do mês de julho de dois mil e vinte e dois, marcada às 14h00, na

sede do lnstituio de Previdência e Assistência Social de - IPASP, localizada à Avenida

Dr. Paulo de Moraes, 266, Paulista, Piracicaba/SP, por de seus Conselheiros,

compareceram os Membros do Conselho Fiscal do lnstituto de e Assistência Social

de Piracicaba - IPASP, com início às 14hí0m min para a trigésima reuniáo ordinária,

cuja Comissáo é composta pêlos sêguintes Conselhêiros: Mârco Barbosa Mattus, Patrícia

Midori Kimura, Emerson Luiz Chequeto Navarro, Jurandir e José Osmir Bertazzoni. A

realizadas por aqueles quepresençâ e a participaçâo dos conselheiros nesta reuniáo

assinam devidamente a ata em epígrafe. lnícialmente íoi o ofício enviado pela

Presidência do lnstituto, que contém em anêxo, os balancetes receitas e despesas do lnstituto

referentes ao mês de junho de 2022. Consigna-se que o Sr.

contador do IPASP, enviou previamente à reuniáo os citados

Evandro Pedro da Silvâ,

via correspondência

eletrônica. O Presidente declarou aberto os trabalhos, cuja refere-se à análise e aprovação

"parecer mensal do Comitê de lnvestimentos, seguido de pelo Conselho Fiscal

referente ao acompanhamento das rentabilidades e dos

operação realizadas e da aderência das alocações e

Política de tnvestimentos". A servidora do lnstituto, Graziella

êconomista do IPASP, apresentou relatórios da PolÍtica de

i, ocupante do cargo de

nvestimentos com parecer do

Comitê de lnvestimentos do mês reÍerên cia a maiolz0z2, a q foi elaborada em abrill2O22.

Ficou definido que a periodicidade da apresentaçáo do de lnvestimentos ao Conselho

dos balancetes das receitas e despesas de junho de 2022,

parecer elaborado pelo Comitê de lnvestimento referente ao

o Conselho analisou o Mánual do Pró-Gestáo do RPPS,

emitido pela Secretaria de Previdência Social, na qual na

Fiscal seguirá o mês de rêferência da reunião do Conselho

apresentaçâo realizado pela servidora, o Conselho Fiscal

Comitê de lnvestimentos e recomendou a

nacionalmente, com periodicidade máxima de 06 (sêis)

praticados pelo Comitê de lnvestimentos embasados no

como para aprovação de

de maiol2022. lnicialmente,

3.3, aprovado em 2011212021,

35 do referido Manual prevê o

das dlvêrsas modalidades de

declsórros de investimentos à

menos dois mese§. Apó§ aal menos dois meses. Após a N
idou os atos praticados pelo \
de Auditoria reconhecida h

visando a creditação dos alos/f
)er da consultoria contratada. V

mês de junho

,@

de

I
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/
'-:1"
../l'

despesas do



Instituto de Previdência Assistôncia Social
dos Funcionários Muni de Piracicaba

CONSELHO FISCAL

2022, concluindo quê âs despesas administrativas se

meses anteriores. Com relação ao fundo de repasse,

ao mês anterior, passando de R$ 16.077,40 para R$ 7.767,30

servicos de terceiros, verificamos que houve diminuição das

relaçáo ao mês anterior, passando de R$ 16.355.'186,70 para 22.170.872,59; (ii) as despesas

.994,38 para R$ 22.014.459,57;

fazendo com que o resultado

,78 para R$ 3.574.324,80; (iv) o

aumentaram em relâçáo ao mês ânterior, passando de R$ 1S.21

(iii) o resultado apurado no mês foi positivo em R$ 156.413,

apurâdo no ano se mântenha positivo, passando de R$ 3.4í 7.91

saldo financeiro se encontra positivo e teve um acréscimo em ao mês anterior, passando

de R$ 19.346.517,28 para R$ 19.619.455,74; e, (v) o financeiro atual, descontado o

resultado apurado no ano, aprêsenta um acréscimo de 741.196,28 em relaçâo a

as receitas diminuíram emdezembrolz121. Com relação ao fundo de reserva,

relação ao mês anterior, passando de RS 4.087.235,68 para 2.211.078,36: (ii) as dêspesas

aumeniaram em relação ao mês anterior, passando de R$ 11 ,30 para R$ 187.031,93; (iii) o

com que o resultado apuradoresultado apurado no mês foi positivo em R$ 2.024.046,43,

no ano se mantenha positivo, passando de R$ 26.102.886,95 R$ 28.í26.933,38; (iv) o saldo

financeiro sê encontra positivo, e teve um decréscimo, de R$ 228.943.139,07 parâ R$

228.271 .017 ,94; e, (v) o saldo Íinanceiro atual, descontado o apurado no ano, apresenta

um decréscimo de R$ 10.584.720,27 em relaçáo a 1. Ademais, em rêlação as

despesas de matêdalde çeosurnq, detectâmos que houve das dêspêsas em relação

consistenies em relaçâo aos

: as receitas aumentarem em

Já em relação as despesas. de

despesas em relação ao mês

anterior, passândo de R$ 53.175,58 para R$ 48"326,83. modo, delibêrou-se pela

elaboração de parecer com aprovaçâo dos bâlancetes, ao Conselho Deliberativo que,

em caso de concordância, proceda os encaminhamentos cópia dos

balancetes em anexo. Nada mais a ser reunião foi qual, eu,

Patrícia Midori Kimura, secretária dos a aprovada,

foi devidamente assinada pelos

R SILVESTRE

as 15h30min,

ata quê, após lida

- Conselheiro -

PATRÍCA


