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CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2017-2021 

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 24/11/2021 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

horas, reuniram-se, em segunda convocação, na sede do Instituto de Previdência dos 

Funcionários Públicos de Guarulhos, sito a rua do Rosário nº 226 - Guarulhos, os 

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

Extraordinária. Estavam presentes (I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal os 

(as) conselheiros (as) titulares Andreia Aparecida Ciscoto Bitencourt (PMG), José André 

de Morais Filho (PMG), Paula Kobayashi Inoue (PMG).  (II) dentre os servidores eleitos, 

os conselheiros titulares Claudia Regina Carapeta (IPREF), Luiz Carlos da Rocha 

Gonçalves (Inativos), Marilene Aparecida Cadina (PMG), Milton Augusto Diotti José 

(PMG). Ausências justificadas da(o) Conselheira(o) Patrícia Paulino do Carmo (PMG) 

Daniella Brito Gomes Reis (PMG) e Juliano Lino Machado (CMG) por motivo de saúde, e 

Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG) e Wonderson Moreno (PMG) por convocação do 

executivo para reunião administrativa. Dentre os suplentes, presentes as Conselheiras 

Sueli Francisco Lopes Leal (IPREF), Adriana Tassitani da Silva (IPREF) e o Conselheiro 

Ricardo Beires substituindo respectivamente a Conselheira Patrícia Paulino do Carmo 

(PMG) e os Conselheiros Marcio Rodolfo de Oliveira Alves (PMG) e Wonderson Moreno 

(PMG). Devido não haver suplente não foi convocado representante da Câmara Municipal 

em substituição ao Conselheiro Juliano Lino Machado (CMG). Presente a Presidente do 

IPREF Marcela Bragança Zenati Barros e a Diretora Administrativa Alessandra dos 

Santos Milagre Semensato. Presente como ouvinte também o Sr. Wesley Brito Mariano 

(CMG), servidor eleito  Conselheiro pela Câmara Municipal para o mandato de 2022/2025. 

O Sr. Milton: preliminarmente faz a leitura da pauta e a coloca em votação. A Pauta é 

aprovada por unanimidade. Dando início a pauta, Item 1 – Leitura e aprovação da ata 

da Assembleia Ordinária do dia 17/11/2021: informa que a minuta foi disponibilizada 

para prévio conhecimento dos conselheiros (as), não houveram solicitações de alterações 

e pergunta se há alguma observação. Não havendo coloca em votação. A ata é aprovada 

por unanimidade. Item 2 –– Apreciação e deliberação da Minuta de Projeto de Lei que 

altera as leis municipais 6056/2005 e 7696/2019 – Processo nº 34931/2021-PMG 

referente as alíquotas, contribuição previdenciária patronal, plano de amortização 

do déficit atuarial e a taxa de administração da unidade gestora do RPPS do 

município. Conforme acordado na última assembleia, a Presidência do Instituto solicitou 

a realização de Assembleia Extraordinária para análise e deliberação da matéria, a qual 

estamos fazendo hoje. Foi enviado a todos o arquivo escaneado para que tivessem 

conhecimento prévio. Passamos a palavra para a Marcela para falar sobre o projeto. Luiz 

Carlos: Presidente. Antes da palavra da Marcela gostaria de saber se dentre os 

Conselheiros(as) presentes e ausentes alguém se manifestou ou encaminhou proposta 
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com relação a alguma alteração sobre a minuta de lei apresentada. Milton: não houve 

nenhuma manifestação oficial. Nenhum Conselheiro(a) fez qualquer manifestação quanto 

a propositura, sejam esclarecimentos ou envio de material oficial para leitura ou discussão 

na assembleia. Marcela: Bom dia a todos. Sobre os três itens da minuta, eles visam o 

equacionamento do nosso déficit atuarial apresentado de trezentos e vinte e sete milhões, 

uma das sugestões era a alteração da alíquota. Pedi para fazer uma simulação. 

Anteriormente a Prefeitura tinha alíquota de vinte ponto setenta e cinco por cento e foi 

reduzida para dezessete ponto setenta e cinco e a do servidor havia subido para catorze 

por cento. Essa simulação apresentou um impacto de duzentos milhões. Diante disso 

vimos a viabilidade de aumentar novamente a alíquota patronal visando a redução desse 

déficit. É isso que está sendo proposto, aumento da alíquota patronal, não havendo 

alteração com relação a alíquota do servidor. O segundo é o plano de amortização por 

conta do déficit, uma obrigação da Secretaria da Previdência. O município tem que fazer 

a parte dele. Tínhamos três opções e essa foi considerada a mais viável. Amortização em 

trinta e cinco anos. Começa com doze milhões em dois mil e vinte e um e vai aumentando 

a cada ano. Esse plano é revisto todo ano quando é apresentado novo cálculo atuarial. 

Esperamos que se apresente superavitário com esse aumento da alíquota. Se for 

superavitário esse plano será extinto. Como o déficit apareceu em dois mil e vinte e um 

temos que repassar a primeira parcela até trinta e um de dezembro, no caso para esse 

ano no valor de doze milhões. O terceiro item é a taxa de administração que hoje está em 

um por cento calculado sobre a folha total dos servidores. Saiu uma Portaria da Secretaria 

da Previdência alterando a forma de cálculo, agora somente sobre o salário dos 

servidores ativos. O objetivo não é aumentar essa taxa, chegamos ao percentual de um 

ponto meia cinco, que vai ficar exatamente o mesmo valor que corresponde ao um por 

cento atual. A alteração é somente para adequar a nova forma da base de cálculo. Milton: 

alguma pergunta ou proposta.  Colocado em votação, a minuta é aprovada por 

unanimidade. Para a próxima assembleia teremos o balancete de outubro, apresentação 

do relatório do Tribunal de Contas e, apresentação da servidora Claudia Nunes do IPREF 

do relatório e o que o grupo de trabalho decidiu com relação a nova sede para o Instituto. 

Com relação ao Plano Saúde para todos os segurados, aguardar o resultado do atuário e 

verificarmos qual a forma que deverá ser trabalhada. Eu defendo a auto gestão na saúde. 

Como exemplo, posso citar o caso de um segurado onde seu filho está acometido de 

doença onde tem no mínimo dez convulsões por dia, desde o seu nascimento. Após 

passar por muitos especialistas, encontrou uma técnica na área da medicina onde poderia 

por fim a essas convulsões. Entrei em contato com a servidora Sueli chefe de divisão da 

parte Saúde do IPREF (também é conselheira neste colegiado), onde tinha conhecimento 

de todo histórico do dependente do segurado, fazendo explanação do caso, bem como, 

se colocando disposta a encaminhá-lo para nova avaliação. Após a consulta com 

especialista, foi colocado o aparelho e hoje soube que há melhora do quadro. Nesses 

quatro anos houve uma mudança significativa. Hoje temos uma auditoria médica, call-
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center vinte e quatro horas, coisa que não tínhamos. Mérito dos técnicos do Instituto. 

Gostaria de agradecer todos os técnicos do Instituto. Hoje está havendo o reconhecimento 

do trabalho desenvolvido. Gostaria de consignar o meu respeito, o respeito do Conselho, 

em especial a equipe Saúde. Nada mais havendo a ser colocado, o Sr. Presidente do 

Conselho dá por encerrada a assembleia às nove horas e trinta 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. 

 

MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSÉ 

 Presidente 

 

LUIZ CARLOS DA ROCHA GONÇALVES 

Secretário  

 

CLAUDIA REGINA CARAPETA   

DANIELLA BRITO GOMES REIS AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

JOSÉ ANDRÉ DE MORAIS FILHO  

JULIANO LINO MACHADO AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

MÁRCIO RODOLFO DE OLIVEIRA ALVES AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

MARILENE APARECIDA CADINA  

PATRICIA PAULINO DO CARMO AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

PAULA KOBAYASHI INOUE  

WONDERSON MORENO AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

SUPLENTES  

SUELI FRANCISCO LOPES LEAL  

ANDREIA APARECIDA CISCOTO 

BITENCOURT 
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Presidente do IPREF 

 

ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE 

SEMENSATO –  

Diretora Administrativa e Financeira do IPREF 

 

 


