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Ata da Assembleia Ordinária de 25/08/2020 

 
Ata da Assembleia Ordinária do Conselho Fiscal do 

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de 

Guarulhos referente ao mês de agosto de 2020, que se realiza na Sede do 

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

reuniões. Às 09h00h (nove horas) inicia-se a Assembleia Extra-Ordinária 

do Conselho Fiscal (Triênio 2017/2020), em razão da impossibilidade da 

realização da reunião ordinária no dia 14 de agosto de 2020 por falta de 

quórum, sob a Presidência do Senhor Sílvio Jorge de Oliveira e a presença 

dos membros: Gilberto Sousa de Medeiros, Nelson dos Santos Serrano Filho 

e Pedro Alves de Souza Junior. Registra-se a presença, do servidor do 

IPREF que apresentará documento: Cristiano Augusto de Oliveira Leão, 

Contador. Recebe-se Docs. nº 1 , do Sr. Cristiano apresenta relatório 

financeiro referente ao mês de junho de 2020. O Conselho resolve aprovar 

o relatório. 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 junho de 2020, encaminhados através de e-mail, e 

recebido através de protocolo e os processos de aposentadoria e pensão 

por morte. Após análise este Conselho registra que na prestação de contas 

do plano saúde, no item prestação de serviços de pessoa jurídica, 

identificamos que do valor empenhado somente foi liquidado 

aproximadamente 19%. Este Conselho resolve APROVAR SEM RESSALVAS os 

Balancetes do mês de junho de 2020. Recebe-se documento nº 2, Cópia de 

Ofício de número 140/2020 do IPREF, informando encontram-se em 

aberto os valores de contribuição patronal referente aos meses de 

abril, maio e junho, e as consequências legais de tal fato 

conforme ofícios 82, 106 e 110 de 2020 do IPREF encaminhados para 

a administração municipal e que este conselho já tomou ciência do 

conteúdo. Ciênte do conteúdo do o conselho resolve arquivar o 

documento. A apresentação dos relatórios de investimento será 

realizada no próximo mês. O Senhor Presidente pergunta se há mais 

assuntos a serem tratados e, sem quaisquer manifestações, o Senhor 

Presidente do Conselho Fiscal, Sílvio Jorge de Oliveira, agradece a 

colaboração deste Conselho. Encerra-se a reunião às 12h (doze horas) do 

dia 14 de julho de 2020. E, para constar eu, Gilberto Sousa de Medeiros 

(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 __________(Ausente)____________ 

 

Pedro Alves de Souza Junior  __________________________________ 
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Parecer 05/2020- CF 2017-2020 
  

Assunto: Balancete de junho de 2020. 
 

 
Após análise de Demonstrativos do Balancete do mês de junho de 
2020 e análise dos processos administrativos: números 990/2019, 
073/2020, 303/2020, 313/2020, 314/2020, 324/2020, 325/2020, 
332/2020, 333/2020, 334/2020, 346/2020, 355/2020, 356/2020, 
368/2020, 377/2020 e 446/2020, referentes a aposentadoria e 
129/2020, 297/2020, 302/2020, 306/2020, 329/2020, 330/2020, 
331/2020, 352/2020, 361/2020, 381/2020, 382/2020, 389/2020, 
395/2020, 399/2020, 416/2020, 417/2020, 418/2020 , 467/2020 e 
468/2020 referente a pensões, este Conselho decide APROVAR as 
contas sem RESSALVAS. Sendo assim, não havendo nada mais a ser 
relatado, para constar, eu Gilberto Sousa de Medeiros, 
_________________________, Secretário deste Conselho Fiscal, no dia 25 
de agosto de 2020, lavrei o presente parecer em três vias, que depois de lido 
e aprovado é assinado por todos os presentes.  
  
 
 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL  
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Gilberto Sousa de Medeiros 

_________________________________________ 
 

Nelson dos Santos Serrano Filho 

____________(Ausente)______________ 

 

Pedro Alves de Souza Junior 

________________________________________ 

 

Silvio Jorge de Oliveira 

___________________________________________ 

 

 

 

 
 


