
Ata número noventa (91) — Reunião Ordinária do Conselho de Administração. 

Ao vigésimo nono dia (29) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte (2021), às 

dezoito horas e trinta minutos (18h30), na sala de reunioes da Autarquia Cambé 

Previdência,realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 

2020/2023. Presentes os membros: Eu - Eduardo Anzola Pivaro, Helena Solange Pagnan 

Bernardi, Josiele Diniz da Silva Richieri, Wagner Santana, Aldecir cairrão, Jackson Romeu 

Ariukudo e a diretora presidente Andréia Cristina da Silva. Ausente o conselheiro Paulo 

Humberto Pizaia Neto. A diretora presidente providenciou todos os documentos e os 

distribuiu aos presentes e eu, Eduardo, colhi as assinaturas pendentes na ATA da reunião 

anterior que foi enviada antecipadamente aos membros, e também, a lista de presença 

para esta reunião. Na sequência, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta. 1) 

Demonstrativo Financeiro e aplicações financeiras referente ao mês de março /2021; 2) 

Deliberação sobre o Termo de Convênio 001-2016 (imóvel desta Autarquia que abriga 

uma academia ao ar livre) e ainda, sobre os demais requerimentos de munícipes 

relativos a imóveis de propriedade da Autarquia conforme documentos encaminhados 

antecipadamente aos membros. Em seguida passei a palavra e a Andréia passou a 

discorrer sobre o demonstrativo financeiro de março de 2021. Informando que repasses 

das contribuições previdênciárias totalizaram R$ 2.767.971,55, e somados as demais 

receitas, inclusive extra-orçamentárias, totalizaram R$ 3.723.894,67. Enfatizou que nas 

receitas patrimoniais a concessão de uso a titulo oneroso contou com o valor do 

arrendamento de 238 sacas de sojas X o preço do dia que somaram mais de 38 mil reais 

e esse crédito ocorre uma vez ao ano. No tocante as rentabilidades das aplicações 

financeiras, Andréia mencionou sobre a timida reuperação nos investimentos motivados 

pelos avanços na vacinação. O principal responsável foi o Ibovespa, que encerrou o mês 

de março com uma valorização de 6% - influenciado, principalmente - por esse ritmo de 

vacinação - mesmo diante, "infelizmente", do avanço no número de contaminados e 

óbitos. Na renda fixa a maioria dos fundos fecharam negativos em um cenário de 

inflação mais alta, câmbio desvalorizado, aumento da taxa Selic, entre outros. As 

despesas previdênciarias totalizaram R$ 3.345.177,47. Despesas administrativas de R$ 

118.319,34 - incluindo as obrigações tributárias / contributivas e despesas extra-

orçamentárias, totalizaram R$ 4.014.171,51. O resultado mensal foi de R$ -

(290.276,84). Saldos bancários no valor de R$ 137.326.809,32. O numero total de 

beneficiários até 31/03/2021 era de 978. Após discorrer sobre todo o demonstrativo, 

Andreia perguntou se haviam duvidas ou observações. Aldecir questionou se Andréia já 

fez a solicitação do aporte vir mensalmente. Andréia respondeu que não. Jackson se 



pronunciou dizendo que opina pelo não, e que se o dinheiro estivesse apliciado, já 

teríamos registrado perdas, tendo em vista as aplicações em janeiro e fevereiro. Eu, 

Eduardo, complementei que esse recurso do aporte já é calculado/ atualizado com a 

meta atuarial. Aldecir falou que é uma questão de gestão. Andréia se pronunciou 

mostrando preocupação com os numeros - mas que compartilha da fala do Jackson que, 

se os recursos estivessem investidos nos fi's, seja em qualquer um dos fundos 

disponíveis no mercado, já teríamos registrado perdas sobre esse capital. Jackson 

mencionou que esse não seria o momento para o pedido. Andréia perguntou aos demais 

membros se tinham alguma opinião sobre esse assunto para que opinassem, nenhum 

membro se manifestou. Passando a discorrer sobre o item 2) da pauta, Andréia passou 

para a deliberação o assunto: Termo de Convênio 001/2016 que trata da continuidade 

por mais sessenta meses da cessão do espaço em imóvel de propriedade desta 

Autarquia para instalação de academia ao ar livre ( que já estão instaladas) e em 

contrapartida, a manutenção, capina e roçagem do imóvel ser de total responsabilidade 

da Prefeitura. O aditamento ao Termo de Convênio 001/2016 foi aprovado por 

unanimidade. Sobre os pedidos de utilização para alguns fins, por municipes, de 

terrenos de propriedade da Autarquia, Andréia mencionou serem corriqueiros tais 

pedidos informalmente, mas que, passou a solicitar por escrito a fim de encaminhar ao 

conselho de adminsitração para ciência e opiniões caso hajam. Andréia mencionou que 

explica o que são e para o que são os imóveis e sobre os procedimentos que como 

Autarquia e RPPS deveremos adotar a fim de conceder o uso. Andréia solicitou idéias 

referente a esses assuntos, informando que já foram abertos procedimentos licitatórios, 

mas que, não compareceram interessados. Relatou sobre todo o trabalho do processo 

administrativo para abertura de uma licitação e que, além das devidas publicações, foi 

pessoalmente propagar Editais, mas que ainda assim, não compareceram interessados. 

Jackson perguntou se esses terrenos tem muitos custos para a Autarquia. Andréia 

respondeu que não, que em 2020 gastou cerca de 19 mil reais, mas isso porque ela cuida 

pessoalmente dos terrenos, acompanhando e fazendo roçagens aleatórias quando 

realmente há necessidade. Porem, informou que esse ano está com dificuldades de 

conseguir orçamentos, pois, os prestadores de serviços, tem outro metodo de trabalho, 

entre outros pontos que está enconrando dificuldades. Nesta linha de pagamentos, 

Andréia mencionou novamente sobre a Portaria 19.451/2020 que trata da 

obrigatoriedade da implantação da Taxa de administração relatando que hoje é 

interferência e as sobras são devolvidas ao municipio, porém, a taxa de administração, 

não será devolvido, deverá ser adminsitrada em uma conta contabil especifica e ainda 

poderá ser transferida para a fonte previdênciária e revertida para pagamentos de 
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beneficios, bastanto apenas passar pela deliberação do conselho de administração — 

complemenando que, toda economia será importante. Jackson mencionou sobre a 

possibilidade da permissão de uso com onus, a titulo precário. Andréia agradeceu pela 

sugestão do Jackson e disse que solicitará parecer juridico para que possamos averiguar 

a legalidade no ato. Em seguida, falamos do pedido novamente de calçadas em torno de 

dois terrenos no Jardim Bela Suiça — Rua Miguel Aidar - e foi opinado pelos membros 

pela construção. Andréia informou que foi solicitado orçamenos no ano passado para 

essa obra, porém, recebeu apenas um orçamento. Andréia manifestou seu ponto de 

vista, não considerando viável, principalmente, devido não conseguirmos comprovar a 

viabildiade e o retorno econômico que tal obra traria para a Autarquia — mas que se o 

conselho aprovou. Jackson mencionou por se tratar da interferência financeira e não 

taxa de administração, não haveria problema. Os demais membros concordaram e não 

se manifestaram contra. Encerrando esses assuntos, perguntei se havia mais alguma 

pergunta ou duvida, como ninguém se manifestou encerramos a reunião ordinária. E, 

nada mais havendo a relatar, lavro a presente ata que lida e achada conforme,será 

assinada por mim - Eduardo Anzola Pivaro e por todos os presentes. 
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