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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Reunião Ordinária realizada em 23/07/2021  

 
Às nove horas e trinta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e 

vinte um, na sala multiuso do Paço Municipal, com atendimento às normas de segurança e 

higiene conforme previsão normativa em prevenção à Covid-19 e de portas abertas ao 

público em respeito ao princípio da transparência que embasa os atos administrativos, e a 

fim de exercer os poderes concedidos aos membros presentes e infra assinantes, conforme 

previsto pela Lei 6.393 de 07 de junho de 2018 em seu artigo 10º, e de acordo com as 

nomeações da Portaria nº 041/2019 em seu artigo 1º, estiveram presentes os conselheiros 

Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira, Superintendente do Instituto Municipal de Previdência 

de Sertãozinho/SP e Presidente do Comitê de Investimentos desta autarquia; Uindsor 

Aparecido de Souza, Diretor Financeiro e Administrativo do Instituto Municipal de 

Previdência de Sertãozinho/SP, Elizabeth Aparecida Schiavinato, Alcino Silva, Alfredo 

Ricardo Mateus Teixeira, Adriana Matildes Bernardo e Devanil José de Souza. Os demais 

membros que compõe o presente Conselho de Administração justificaram antecipadamente 

vossas ausências. Iniciado os trabalhos, o Sr. Uindsor com a palavra pontuou a 

necessidade da produção pelo Conselho de um processo de reunião, bem como da 

necessidade de assinatura de todos os documentos relativos aos temas tratados neste 

encontro para comprovação de ciência e conhecimento do quanto levado a diálogo pelos ali 

presentes. Em seguida, o Sr. Uindsor, com a palavra, iniciou as tratativas do presente 

encontro apresentando a situação dos investimentos realizados pelo Comitê de 

Investimentos e a apresentação das contas referentes aos meses de maio/2021 e 

junho/2021. Com o início da reunião, foi repassado aos presentes os documentos 

referentes aos temas discutidos para conhecimento e rubrica de cada membro. O primeiro 

item apontado foi o dos investimentos realizados pelo Comitê de Investimentos e sua 

situação atual referente aos meses de maio/2021 e junho/2021. Na competência maio/2021 

obtiveram com a oscilação positiva do mercado um retorno de R$2.848.546,38 (dois 

milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito 

centavos) e na competência Junho/2021, devido a oscilação negativa de alguns fundos da 

carteira do RPPS, o retorno foi na quantia de R$426.767,63 (quatrocentos e vinte e seis mil, 
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setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), tais valores correspondem 

às oscilações/variações dos fundos que compõem a carteira de investimentos da autarquia. 

A receita contabilizada para as competências de maio e junho de dois mil e vinte e um 

foram de R$ 35.205,07 (trinta e cinco mil, duzentos e cinco reais e sete centavos) e 

R$34.715,98 (trinta e quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos) 

respectivamente e foram provenientes das operações financeiras de aplicação/resgate 

referente a alguns fundos de investimento que compõem a carteira da autarquia. Contudo, 

apesar da oscilação positiva do último quadrimestre, as oscilações negativas das 

competências de janeiro e fevereiro impactaram diretamente a carteira do RPPS no 

primeiro semestre do exercício de dois mil e vinte e um. Em resumo, o Sertprev possui 

atualmente, de modo geral, fundos valorizados no mercado, que compõe a monta de 

R$3.148.747,57 (três milhões, cento e quarento e oito mil, setecentos e quarenta e sete 

reais e cinquenta e sete centavos), porém ainda aquém da meta atuarial estabelecida para 

o mesmo período. Importante pontuar que houve até o mês de maio de dois mil e vinte e 

um o cumprimento de 10% (dez por cento) da meta atuarial estabelecida, apesar de todo o 

cenário econômico instável vivenciado. A partir do mês de junho, houve uma sugestão do 

Tribunal de Contas acerca da classificação contábil do investimento financeiro na monta de 

R$11.525.760,87 (Onze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta 

reais e oitenta e sete centavos) relativo aos Títulos Públicos em nome da Massa Falida – 

Corretora Atrium, dissociando a ideia de que tais investimentos seriam títulos públicos e 

reconhecendo-os em uma nova contabilização como ação ajuizada geradora de um direito 

a receber, o diretor informou que o procedimento para regularização foi realizado pelo 

departamento contábil da autarquia na competência junho/2021. Neste momento, dada a 

oportunidade para sanar possíveis dúvidas dos ali presentes acerca dos investimentos 

demonstrados, nada lhe foi perguntado. Com a palavra, o Sr. Vanderlei trouxe aos 

presentes a dificuldade em atingir a meta atuarial sugerida pelo Tribunal de Contas da 

União no atual cenário econômico brasileiro, bem como suscitou a possibilidade de o 

Comitê de Investimentos realizar investimentos menos conservadores, bem como no 

mercado internacional para busca de melhores resultados, em razão da frequente cobrança 

recebida do Tribunal de Contas da União para o batimento de metas em relação aos 

investimentos da Sertprev. Com a palavra o Sr. Uindsor passou a explanar os valores 
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relativos às demonstrações contábeis e financeiras. Receita: Maio/2021: (i) Contribuição 

Servidores Ativos 14% R$1.312.747,05 (um milhão, trezentos e doze mil, setecentos e 

quarenta e sete reais e cinco centavos); (ii) Contribuição de Servidores Inativos e 

Pensionistas 14% R$60.585,82 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 

dois centavos); (iii) Contribuição Patronal 17.2% R$1.646.511,28 (um milhão, seiscentos e 

quarenta e seis mil, quinhentos e onze reais e vinte e oito centavos; (iv) Aporte Financeiro 

Déficit Atuarial R$1.390.346,77 (um milhão, trezentos e noventa mil, trezentos e quarenta e 

seis reais e setenta e sete centavos); (v) Compensação Previdenciária R$94.472,52 

(noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e 

(vi) Rendimentos de Aplicação Financeira R$35.205,07 (trinta e cinco mil, duzentos e cinco 

reais e sete centavos), totalizando a monta de R$4.539.868,51 (quatro milhões, quinhentos 

e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e 

Junho/2021: (i) Contribuição Servidores Ativos 14% R$1.311.382,78 (um milhão, trezentos e 

onze mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos); (ii) Contribuição de 

Servidores Inativos e Pensionistas 14% R$61.027,15 (sessenta e um mil, vinte e sete reais 

e quinze centavos); (iii) Contribuição Patronal 17.2% R$1.644.426,52 (um milhão, 

seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois 

centavos); (iv) Aporte Financeiro Déficit Atuarial R$1.388.353,15 (um milhão, trezentos e 

oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e quinze centavos); (v) Compensação 

Previdenciária R$96.754,46 (noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos) e (vi) Rendimentos de Aplicação Financeira R$34.715,98 (trinta e 

quatro mil, setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos), totalizando a monta de 

R$4.535.660,04 (quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais 

e quatro centavos), o que tem composto uma média de aproximadamente quatro milhões 

de reais por mês. Analisando os valores referente as despesas do órgão, pontuou-se: 

Maio/2021: (i) Proventos de Aposentadorias e Pensões R$5.091.439,86 (cinco milhões, 

noventa e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos); (ii) 

Despesas com pessoal ativo UG R$134.786,09 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e 

trinta e seis reais e nove centavos), e (iii) Outras Despesas Administrativas R$6.992,09 

(seis mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), totalizando a despesa de 

R$5.233.218,04 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil e duzentos e dezoito reais e 
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quatro centavos) e Junho/2021: (i) Proventos de Aposentadorias e Pensões 

R$3.402.207,58 (três milhões, quatrocentos e dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta e 

oito centavos); (ii) Despesas com pessoal ativo UG R$126.189,81 (cento e vinte e seis mil, 

cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), e (iii) Outras Despesas 

Administrativas R$25.694,53 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta e três centavos), totalizando a despesa de R$3.554.091,92 (três milhões, 

quinhentos e cinquenta e quatro mil e noventa e um reais e noventa e dois centavos), após 

a exposição dos valores, o Sr. Uindsor apontou para a diferença significativa de quase vinte 

mil reais a mais na média comum do ítem “outras despesas administrativas” para o mês 

Junho/2021, onde disse “alguns meses registram gastos maiores, como contrato de 

consultoria de investimentos, reforma” (sic). Com a palavra o Sr. Vanderlei observou a 

média mensal de um milhão de reais de superávit. Nesta oportunidade, o conselho de modo 

unânime considerou aprovadas as contas dos meses de maio e junho de dois mil e vinte e 

um. No que tange o Regime de Previdência Complementar, explanou o Sr. Vanderlei sobre 

o reflexo da Reforma da Previdência que ocorreu no ano de 2019, que concedeu prazo aos 

Municípios do Brasil para adequação em relação ao Regime de Previdência Complementar. 

Houve a criação do projeto para alcance legislativo do tema, oportunidade em que o mesmo 

enviou minuta para criação do mesmo. O intuito do regime complementar é pagar o valor 

residual ao teto do Sertprev aos novos aposentados do município. Importante salientar que 

os funcionários aposentados anteriormente à entrada em vigor do Regime Complementar 

de Previdência continuarão recebendo o valor integral, ou seja acima do teto estabelecido, 

pelo Sertprev, sem qualquer complementação de valores pelo Regime Complementar. 

Relatou a necessidade de contratar uma administradora para esta atividade, as entidades 

abertas são bancos, e existe a opção de uma fundação sem fins lucrativos chamada 

PrevCom, direcionada ao governo do estado, sendo desnecessária a realização de 

licitação. A rentabilidade da PrevCom do ano de 2013 ao ano de 2021 foi de 147% (cento e 

quarenta e sete por cento), contando atualmente com aproximadamente 1,4 bilhões de 

reais investidos. Exposto as informações, reafirmou-se a responsabilidade exclusiva do 

Executivo acerca da demanda do Regime Complementar de Previdência, contudo propôs 

aos presentes a realização de palestra de algum representante da PrevCom para sanar as 

dúvidas pertinentes ao tema exposto. Com a palavra o Sr. Uindsor detalhou a 
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implementação das exigências da norma de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para 

preservação de informações dos servidores públicos municipais. Foi levantada a 

necessidade de inclusão das exigências legais no sistema de tecnologias da informação do 

sistema utilizado pelo município. Informaram aos membros presentes sobre a produção do 

projeto que contemple o Regime Complementar de Previdência, baseando-se nas 

exigências estabelecidas pela Reforma da Previdência, bem como com a aplicação da Lei 

Geral de Proteção de Dados. Contudo evidenciou-se que o projeto ainda está inconcluso, e 

que em momento oportuno será levado à conhecimento do Conselho presente. Após 

avaliação dos assuntos tratados na presente reunião, todos os membros presentes 

concordaram com as condutas tomadas e inexistindo mais assuntos a tratar, o Presidente 

agradeceu novamente a presença de todos e deu a reunião por encerrada. Eu, Maristela 

Ferreira Bozzo (Prestadora de Serviço Especializada), transcrevi a presente ata que segue 

assinada por todos os presentes. 

 

Sertãozinho/SP, 23 de julho de 2021. 

 

__________________________________________ 

Vanderlei Moscardini de Oliveira 

Presidente do Conselho e Superintendente do SertPrev 

 

__________________________________________ 

Uindsor Aparecido de Souza  

Diretor Administrativo Financeiro do SertPrev 

 

__________________________________________ 

Elizabeth Aparecida Schiavinato  

Membro Representante do Poder Executivo 

 

__________________________________________ 

Alcino Silva  

Membro Representante do Poder Legislativo 
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__________________________________________ 

Alfredo Ricardo Mateus Teixeira  

Membro Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAEMAS 

 

__________________________________________ 

Adriana Matiles Bernardo  

Membro Representante do Sindicato dos Servidores Municipais Ativo e Inativo 

 

 

 

__________________________________________ 

Devanil José de Souza  

Membro Titular Aposentado do Sindicato dos Servidores Municipais Ativo e Inativo 

 

 

 


