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CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 17/03/2021 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e 

dez minutos, reuniram-se, em segunda convocação, em canal virtual, os membros do 

Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2017-2021) para Assembleia Ordinária. 

Estavam presentes (I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal os conselheiros 

titulares Daniella Brito Gomes Reis (PMG), José André de Morais Filho (PMG), Marcio 

Rodolfo de Oliveira Alves (PMG), Marilene Aparecida Cadina (PMG), Patricia Paulino do 

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

conselheiros titulares Claudia Regina Carapeta (IPREF), Henrique Lameirão Cintra 

(PMG), Luiz Carlos da Rocha Gonçalves (Inativos), Milton Augusto Diotti José (PMG), 

Wonderson Moreno (PMG). Ausência injustificada do Conselheiro Juliano Lino Machado 

(CMG). Dentre os suplentes, presente a Conselheira Andreia Aparecida Ciscoto 

Bitencourt (IPREF). Presente a Presidente do IPREF Alessandra dos Santos Milagre 

Semensato, o Contador Autárquico Sr. Cristiano Augusto de Oliveira Leão.  O Sr. Milton: 

dando início a Assembleia faz a leitura da pauta. A Pauta é aprovada.  Dando início a 

pauta, Item 1 – Aprovação da ata de 20/01/2021: informa que a ata com as alterações 

solicitadas foi enviada para conhecimento prévio e pergunta se há alguma observação. 

Henrique Lameirão: gostaria de fazer alteração. Tive problemas técnicos durante a 

votação e não consegui me manifestar e nem votar. Queria incluir na ata meu voto. 

Milton: então você gostaria de ter se manifestado. Henrique Lameirão: fiquei sem som, 

e quando consegui resolver já estava se encerrando a assembleia. Milton: mas se você 

estivesse com áudio você iria se manifestar. Henrique Lameirão: sei que a manifestação 

não é mais possível mas gostaria de incluir o meu voto. No item um abstenção por que 

eu não estava presente na assembleia anterior e no item dois voto contrário. Milton: vou 

colocar em votação. A ata foi encaminhada pelo Secretário. Só para fazer uma colocação 

Henrique, mesmo que você estivesse com áudio, com relação a manifestação sobre a 

resolução ficaria prejudicada por causa do nosso regimento interno. Inciso um do artigo 

onze, matéria de interesse o servidor ou conselheiro deverá, não é poderá, alegar 

impedimento. Então não haveria manifestação. Com relação ao artigo dezenove que vai 

falar da votação, parágrafo primeiro, a condição de poderá. No momento não visualizamos 

nenhum problema no ato. Vou colocar em votação o item um. Três possibilidades: um – 

ata no formato do que foi enviado pelo Secretário, dois – com as alterações propostas 

pelo conselheiro Henrique e três – abstenção. Item um – Paula, André, Luiz Carlos, 

Daniella, Patricia, Marcio, Marilene, Claudia Carapeta e Milton. Item dois – Wonderson e 

Henrique. Ata aprovada nos moldes encaminhado pelo Secretário do Conselho por nove 

votos favoráveis e dois contrários. Item 2 – Apresentação e deliberação do balanço do 

ano de 2020. Com a palavra o Sr. Cristiano – Contador Autárquico do IPREF. Cristiano: 

Boa tarde a todos. Iniciando pela Saúde. Arrecadado no ano: R$ 20.675.755,19 (vinte 

milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove 
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centavos), Despesas liquidadas no ano de R$ 19.408.351,88 (dezenove milhões, 

quatrocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), 

Pagamentos efetuados no ano de R$ 19.044.487,48 (dezenove milhões, quarenta e 

quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Valores não 

repassados pelos entres de R$ 6.068.703,79 (seis milhões, sessenta e oito mil, 

setecentos e três reais e setenta e nove centavos). Disponibilidade financeira de R$ 

2.935.380,91 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e 

noventa e um centavos) negativa. Disponibilidade orçamentária de R$ 6.687.133,76 (seis 

milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e três reais e setenta e seis 

centavos). No RPPS. Total arrecadado no Ano de R$ 449.770.348,00 (quatrocentos e 

quarenta e nove milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e quarenta e oito reais). 

Despesas liquidadas até dezembro de R$ 203.751.079,04 (duzentos e três milhões, 

setecentos e cinquenta e um mil, setenta e nove reais e quatro centavos). Pagamentos 

realizados no ano de R$ 203.730.532,90 (duzentos e três milhões, setecentos e trinta mil, 

quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos). Disponibilidade Financeira do Plano 

Financeiro de R$ 3.455.509,05 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 

quinhentos e nove reais e cinco centavos). Disponibilidade financeira do Plano 

Capitalizado de R$ 426.726.764,60 (quatrocentos e vinte e seis milhões, setecentos e 

vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).Disponibilidade 

financeira da Taxa de Administração de R$ 11.228.956,58 (onze milhões, duzentos e vinte 

e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). 

Disponibilidade Orçamentária do plano Capitalizado de R$ 165.937,40 (cento e sessenta 

e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). Disponibilidade 

orçamentaria do pano financeiro de R$ 1.567.149,32 (um milhão, quinhentos e sessenta 

e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos. Milton: Feita a 

apresentação pelo Cristiano. Temos o parecer do Conselho Fiscal que aprova sem 

ressalvas o balanço do ano de dois mil e vinte. Alguma pergunta ou questionamento. Não 

havendo é colocado em votação. Balanço de dois mil e vinte é aprovado por Unanimidade. 

Item 3 - Apresentação e deliberação do balancete do mês de janeiro de 2021. O Sr. 

Presidente informa que o item está prejudicado. Não há parecer do Conselho Fiscal. Item 

4: Esclarecimentos sobre o Ofício 01/2021-C.A.IPREF. Milton: informa que por 

solicitação do Conselheiro Luiz Carlos o ofício se refere a solicitação de liberação da 

primeira parcela do décimo terceiro salário aos aposentados es com previsão de 

pagamento até trinta de junho. O governo federal faz o mesmo procedimento com os 

aposentados e pensionistas da união. Sabemos que muitos dos aposentados e 

pensionistas do IPREF recebem um valor bem menor do que muitos imaginam. A 

demanda foi para verificar junto a Presidência do Instituto a possibilidade dessa 

antecipação até o mês de junho próximo. Entendi como um pedido salutar, conversei com 

a Alessandra, Presidente do Instituto, e ela num primeiro momento não veria problemas, 

até porque o valor já está previsto. O IPREF já tem dotação orçamentária e faria as 

consultas técnicas necessárias. Falei que se não houvesse problemas, como estou na 
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Secretaria da Fazenda, e como membro do Conselho iria conversar com a diretora 

Orçamentária que é a Patricia, e havendo disponibilidade falaria com o Secretário 

também. Agendei horário com a Patricia e ela disse que não haveria nenhum óbice, mas 

que deveria chegar o documento por escrito para poder fazer uma análise mais 

aprofundada. Fiz uma agenda com o Secretário Ibrahim, ele disse que não teria nenhum 

óbice até aquele momento, iria conversar com a equipe técnica, bem como com o Sr. 

Prefeito. Entreguei o Ofício para a Alessandra para iniciar os estudos da viabilidade. O 

Secretário posteriormente me passou que havia falado com o Prefeito e ele também 

achou uma ideia salutar.  Luiz Carlos: a proposta foi feita visando ajudar os aposentados 

e pensionistas. O Governo Federal também está para liberar. Era para ser em fevereiro 

mas devido a não ter sido aprovado o orçamento de dois mil e vinte e um, o que deve 

ocorrer ainda este mês, a previsão é que liberem entre abril e maio. Temos muitos 

servidores que tem um ganho salarial muito baixo em relação aos que estão na ativa. É 

uma forma de dar a estas famílias uma condição melhor. É para ajudar aqueles que mais 

necessitam no momento e fazem parte do grupo de risco. Não sabemos quais são as 

reais condições deles, principalmente na área da saúde, onde os custos estão 

extremamente elevados. Milton: também consultei a Paula Inoue. Alessandra:  o Milton 

conversou comigo e eu falei que não via nenhum problema. O que teríamos que avaliar 

seria a parte financeira. Fazer o contato com a prefeitura, e como o Milton tem a facilidade 

por estar dentro da Secretaria ajudou bastante. Conversou com a Patrícia, o Ibrahim que 

falou com o Prefeito e foi bem aceito. Foi materializado o Ofício. Devido a estar com Covid 

ainda não consegui falar com o Ibrahim, mas até a semana que vem dou um feedback de 

como operacionalizar para fazer o pagamento. Agora no início do ano está mais fácil por 

questões de dotação e orçamento. Como é uma previsão e já está no orçamento acredito 

que não haverá problema. A minuta do Decreto se precisar fazer alguma alteração é bem 

pouca e falo com o Milton para apresentarmos para o Prefeito. O Governo Federal deverá 

liberar em abril ou maio, e essa notícia faz com que nossos aposentados e pensionistas 

questionem também o pagamento. Se conseguirmos acompanhar o governo federal seria 

legal. Patricia: com o caráter orçamentário não vejo nenhum empecilho. O que temos 

que ver com o Ibrahim é o financeiro. Você estaria adiantando o financeiro do final do ano. 

Em termos orçamentários não vejo problema nenhum. André: no caso esse pagamento 

seria automático para todos ou seria necessário requerer. Milton: a ideia principal é pagar 

para todos aposentados e pensionistas. Alessandra: seria o mais correto. Para ficar 

uniforme e não termos problemas no pagamento da segunda parcela no final do ano. Item 

5. Relatório do Grupo de Trabalho: estudos da nova Sede do IPREF. Milton: com a 

palavra a Alessandra. Temos conversado bastante e se ela tiver alguma novidade poderia 

passar para nós. Alessandra: não sei se é do conhecimento de todos mas nós já 

tínhamos iniciado um estudo no ano retrasado com o Eduardo na Presidência e já 

tínhamos feito uma avaliação prévia do prédio em que nós estamos. Essa avaliação se 

encontra no IPREF. Conversei com a Cláudia Nunes, Chefe de Divisão do IPREF, da 

parte de licitação que tem conhecimento sobre aluguel, compra de sede, e o que consta 
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na Lei Federal 8666. Como estamos com essa avaliação seria importante iniciar o estudo 

por estes documentos que nós já temos e podermos avaliar se é vantajoso e se devemos 

procurar outro imóvel. Proponho conversar com a Cláudia e buscar uma data para 

reunião, passo para o Milton e ele comunica para vocês. Só definir se será reunião 

presencial, temos condições de utilizar espaço do IPREF obedecendo todas as normas 

de distanciamento social, ou virtualmente. Milton: tínhamos proposto para participar 

dessa reunião o Henrique Lameirão, Cláudia Maria, Andreia, André. Paula: eu não estou 

mas se puder eu gostaria de participar. Milton: Vocês preferem presencial ou virtual. 

Henrique Lameirão: se a documentação que a Alessandra falou for disponibilizada, por 

email por exemplo, ela poderá ser virtual. André: eu acompanho o Henrique. Milton: 

Alessandra, você encaminha os documentos, marca a reunião e eu posto no Grupo dos 

Conselheiros. Alessandra: vou verificar para encaminhar ainda hoje e marcar uma data. 

Milton: teremos cinco representantes: André, Henrique, Paula, Andreia e Claudia Maria. 

Item 6: Atualização sobre os estudos do plano de saúde – IPREF.  Milton: houve 

avanço nas conversas com a Secretaria de Gestão. Foi pedido atualização do atuário. 

Alessandra: ainda estou trabalhando na questão da atualização atuarial. Estamos 

finalizando uma agenda com a assessora do prefeito para decidir coisas. Seria amanhã, 

mas devido estar com Covid teremos que adiar, porque não posso participar de nada e 

nem sair de casa. Vamos ter que ver com o Paulinho para quando vai ficar essa data. Se 

não renovarmos o atuarial não teremos parâmetros para discussão. Como tenho falado 

com a Gestão sobre os prospectos dos balanços da Saúde, entendo que está mais ou 

menos encaminhada essa questão. A proposta de remodelagem e avaliação do que 

vamos fazer com a Saúde. O próprio Elcio, Secretário Adjunto de Gestão, já havia me 

perguntado sobre isso. Assim que tiver essas avaliações eu posiciono vocês, antes da 

próxima reunião. Milton: é bom lembrar que existe o anseio dos transpostos em fazer 

parte do plano de saúde.  Logicamente essa abertura você precisa de estudos caso 

contrário, pode gerar um déficit maior do que temos hoje. A grosso modo, com uma 

população mais jovem o déficit tende a diminuir ou até acabar. Se você continuar com a 

auto gestão basta fazer uma alteração na Lei 6083/2005 e tirar aquela data limite para 

ingressar como beneficiário do plano saúde. Se for para abrir para mais credenciados é 

uma situação para mais estudos. Gostaríamos que essa situação fosse tratada com 

bastante carinho e agilidade. Estamos sendo cobrados constantemente. Alessandra: 

devido a Pandemia estamos tendo dificuldades em contatar as pessoas. O que atrasa a 

realização de várias ações. Seria importante dizer que ajudamos a conseguir esta 

realização, além de trazer a possibilidade dos servidores com uma renda um pouco menor 

de terem um convênio médico, a gente solucionasse essa questão do aporte financeiro. 

Precisamos dar uma solução para isso o quanto antes. Nada mais tendo sido colocado, 

o Sr. Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às nove horas e quarenta e 

seis minutos, para constar, eu ________________________________, Luiz Carlos da 

Rocha Gonçalves, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada 

por todos os presentes. 
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