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Ata da Assembleia Ordinária de 16/04/2019 

 

Ata da Assembleia Ordinária do Conselho Fiscal do 

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de 

Guarulhos referente ao mês de abril de 2019, realiza-se na Sede do IPREF, 

Rua do Rosário, nº226, Vila dos Camargos, Guarulhos, na sala de reuniões. 

Às 09h00h(nove horas) inicia-se a Assembleia Ordinária do Conselho Fiscal 

(Triênio 2017/2020) sob a Presidência do Senhor Gilberto Sousa de 

Medeiros e a presença dos membros: Sílvio Jorge de Oliveira,  Nélson dos 

Santos Serrano Filho, Elisa Cristina Pereira Blanco Barreiro (suplente) e 

Pedro Alves de Souza Júnior. Passa-se a tratar do item 1 da Convocação da 

Assembleia Ordinária do Conselho Fiscal do IPREF, análise do balancete da 

Receita e Despesa do mês de fevereiro/2019, encaminhado através do ofício 

nº 061/2019-IPREF e dos pagamentos de prestadores realizados em fevereiro 

de 2019.Sobre o balancete de fevereiro de 2019, apresentado pelo contador 

do IPREF, Cristiano Augusto de Oliveira Leão, deliberamos o seguinte: 1- 

Identificamos que permanecem contabilizados os valores de glosas no valor 

de R$ 3.574.864,62 (três milhões quinhentos e setenta e quatro mil 

oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) que são 

passiveis de cancelamento. 2- O Conselho decide solicitar que mensalmente 

seja apresentado o relatório mensal de investimentos do IPREF. 3-

Identificamos no balancete de Fevereiro de 2019, que os valores de 

complementação da receita contabilizado a favor da Câmara Municipal de 

Guarulhos, em que pese a transferência eletrônica esteja em nome da 

Prefeitura de Guarulhos. Assim sendo, o Conselho decide solicitar a 

documentação comprobatória que justifique essa contabilização. 4-O 

Conselho decide solicitar informações sobre a compensação de valores de 

aposentadoria entre o INSS e o IPREF.   

 Este Conselho resolve APROVAR COM RESSALVAS relativos 

aos itens 1 e 3 acima, o Balancete do mês de fevereiro de 2019 e de 

pagamentos aos prestadores de serviços. O Senhor Presidente pergunta se 

há mais assuntos a serem tratados e, sem quaisquer manifestações, o 

Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Gilberto Sousa de Medeiros, 

agradece a colaboração deste Conselho. Encerra-se a reunião às 12h (doze 

horas) do dia 16 de abril de 2019. E, para constar eu, Sílvio Jorge de 

Oliveira (Secretário)____________________ lavrei esta Ata que após lida e 

aprovada é assinada por todos os presentes. 
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MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

 
Gilberto Sousa de Medeiros_______________________________ 

 

Nelson dos Santos Serrano Filho ______________________________ 

 

Pedro Alves de Souza Junior  _________________________________ 

 

Silvio Jorge de Oliveira _________________________________________ 

 

Elisa Cristina Pereira Blanco Barreiro (Suplente)______________________________________ 


