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CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2020 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 19/08/2020 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-

se, em segunda convocação, em canal virtual, os membros do Conselho Administrativo 

do IPREF (Gestão 2017-2020) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes (I) dentre 

os indicados pelo Executivo Municipal, os conselheiros titulares Claudia Regina 

Carapeta (IPREF), José André de Morais Filho (PMG), Marcio Rodolfo de Oliveira Alves 

(PMG) e Paula Kobayashi Inoue (PMG). (II) dentre os servidores eleitos, os 

conselheiros titulares Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Milton Augusto Diotti 

José (PMG), Rogério Tadeu Barbosa Romano (PMG). Dentre os suplentes, presente o 

Conselheiro Dicson Barbosa Galipí (PMG), Ricardo Beires (PMG), e Adriana Tassitani 

(IPREF) substituindo o Conselheiro Amilcar Antonio Mesquita Risk (PMG), Conselheiro 

Wonderson Moreno (PMG) e a Conselheira Marilene Aparecida Cadina (PMG), 

respectivamente. As faltas justificadas dos Conselheiros Amilcar Antonio Mesquita Risk, 

Wonderson Moreno, Henrique Lameirão Cintra e Marilene Aparecida Cadina. A falta 

injustificada da Conselheira Renata Silva Moreira (CMG).  Presente o Presidente do 

IPREF, Eduardo Augusto Reichert, acompanhado da Diretora Administrativa e Financeira 

do IPREF, Alessandra dos Santos Milagre Semensato e do Contador Autárquico Cristiano 

Augusto de Oliveira Leão. O Sr. Milton dando início, faz a leitura da pauta, sendo aprovada 

por unanimidade e informa que a ata foi disponibilizada e tiveram consignadas as 

alterações solicitadas previamente pelos conselheiros(as). Itens 1 - Aprovação da ata 

de 19/08/2020: Não havendo considerações, pergunta aos presentes se há 

manifestações. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada por unanimidade. Item 

2: Apresentação e Deliberação do Balancete do mês de abril de dois mil e vinte. Sr. 

Milton – Presidente do Conselho: passa a palavra para o Sr. Cristiano Augusto de 

Oliveira Leão – Contador Autárquico para a explanação do balancete. Sr. Cristiano: 

começa com a apresentação das receitas e despesas da área da Saúde do mês de 

abril/2020: a receita total arrecadada (saúde) foi da ordem de R$ 3.286.068,05 (três 

milhões, duzentos e oitenta e seis mil, sessenta e oito reais e cinco centavos). Acumulado 

do ano de R$ 7.129.310,50 (sete milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e dez reais 

e cinquenta centavos). Total empenhado de R$ 21.156.322,96 (vinte e um milhões, cento 

e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos). Total 

acumulado liquidado R$ 5.102.580,05 (cinco milhões, cento e dois mil, quinhentos e 

oitenta reais e cinco centavos). Pagamentos realizados R$ 5.084.132,42 (cinco milhões, 

oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). Disponibilidade 
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financeira negativa de 2.602.364,33 (dois milhões, seiscentos e dois mil, trezentos e 

sessenta e quatro reais e trinta e três centavos). Atualização dos valores não repassados 

R$ 5.743.253,38 (cinco milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta 

e três reais e trinta e oito centavos). No RPPS o total de arrecadação de R$ 39.718.701,48 

(trinta e nove milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e um reais e quarenta e oito 

centavos) acumulando o total de R$ 156.991.893,20 (cento e cinquenta e seis milhões, 

novecentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos).   Total 

de empenho acumulado de  R$ 63.533.719,76 (sessenta e três milhões, quinhentos e 

trinta e três mil, setecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos). Total liquidado 

até o mês de abril R$ 62.328.224,07 (sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, 

duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos). Disponibilidade financeira do plano 

financeiro R$ 3.349.486,60 (três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos 

e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Disponibilidade financeira do plano 

capitalizado R$ 289.425.716,41 (duzentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte 

e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). Disponibilidade 

financeira da taxa de administração R$ 11.353.123,33 (onze milhões, trezentos e 

cinquenta e três mil, cento e vinte e três reais e trinta e três centavos). Disponibilidade 

orçamentária do plano capitalizado R$ 1.189.495,25 (um milhão, cento e oitenta e nove 

mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). A disponibilidade 

orçamentária do plano financeiro de R$ 130.464.819,99 (cento e trinta milhões, 

quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e nove 

centavos). O Sr. Milton pergunta sobre pagamento que aparece no mês de abril em nome 

de Sino Consultoria e Informática. Eduardo: se refere ao processo digital. Serão 

digitalizados todos os documentos do Instituto, com previsão de até a virada do ano 

estarem todos digitalizados. Milton: se há alguma dúvida, ou algum esclarecimento. Não 

havendo, faz a leitura da Ata da Assembleia do Conselho Fiscal que aprovou sem 

ressalvas os balancetes de abril e maio do exercício de dois mil e vinte. Colocado em 

votação o balancete de abril de dois mil e vinte é aprovado por unanimidade. Item 3: 

Apresentação e Deliberação do Balancete do mês de maio de dois mil e vinte. O Sr. 

Milton – Presidente do Conselho passa a palavra para o Sr. Cristiano Augusto de Oliveira 

Leão – Contador Autárquico para a explanação do balancete do mês de maio/2020. 

Cristiano: receitas e despesas da área da Saúde:  a receita total arrecadada (saúde) foi 

da ordem de R$ 1.913.950,04 (um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e cinquenta 

reais e quatro centavos). Acumulado do ano de R$ 9.043.260,54 (nove milhões, quarenta 

e três mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos). Total empenhado 

de R$ 22.187.524,13 (vinte e dois milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte 
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e quatro reais e treze centavos). Pagamentos realizados de R$ 6.634.409,57 (seis 

milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e sete 

centavos).Pagamentos acumulados de R$ 3.189.918,92 (três milhões, cento e oitenta e 

nove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).  Atualização dos valores 

não repassados R$ 5.729.469,57 (cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, 

quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), Disponibilidade 

financeira negativa de R$ 2.630.235,11 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e 

trinta e cinco reais e onze centavos). Disponibilidade orçamentária de R$ 11.977.585,85 

(onze milhões, novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um cinco reais e 

oitenta e cinco centavos). No RPPS o total de arrecadação de R$ 33.489.329,79 (trinta e 

três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte nove reais e setenta e 

nove centavos). Total acumulado no ano de R$ 190.481.222,99 (cento e noventa milhões, 

quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos). 

Total liquidado acumulado de R$ 77.967.525,48 (setenta e sete milhões, novecentos e 

sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) e 

pagamentos acumulados de R$ 77.888.849,96 (setenta e sete milhões, oitocentos e 

oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). 

Disponibilidade financeira do plano financeiro R$ 3.363.711,53 (três milhões, trezentos e 

sessenta e três mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos). Disponibilidade 

financeira do plano capitalizado de R$ 307.187.766,29 (trezentos e sete milhões, cento e 

oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos). 

Disponibilidade financeira da taxa de administração de R$ 11.731.183,38 (onze milhões, 

setecentos e trinta e um mil, cento e oitenta e três reais e trinta e oito centavos). 

Disponibilidade orçamentária do plano capitalizado de R$ 1.047.683,32 (um milhão, 

quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), e a 

disponibilidade orçamentária do plano financeiro de R$ 114.962.237,56 (cento e catorze 

milhões, novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e 

seis centavos). Milton: há alguma dúvida, ou algum esclarecimento. Não havendo. 

Colocado em votação o balancete de maio de dois mil e vinte é aprovado por 

unanimidade. Nada mais tendo sido colocado, o Sr. Presidente do Conselho dá por 

encerrada a assembleia às nove horas e trinta e cinco minutos, para constar, eu 

__________________________, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, 1º Secretário, lavrei a 

presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. 
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MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSE 
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1º Secretário  

 

CLAUDIA REGINA CARAPETA 

2ª Secretária 

 

AMILCAR ANTONIO MESQUITA RIZK FALTA JUSTIFICADA 

JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO  

MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES   

MARILENE APARECIDA CADINA FALTA JUSTIFICADA 

PAULA KOBAYASHI INOUE   

RENATA SILVA MOREIRA FALTA INJUSTIFICADA 

ROGÉRIO TADEU BARBOSA ROMANO  

WONDERSON MORENO FALTA JUSTIFICADA 
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ADRIANA TASSITANI DA SILVA  
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