
 
 

Ata da Assembleia Ordinária de 18/01/2022 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 

às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, em primeira chamada com a presença de todos os titulares, 

reuniram-se em Assembleia Ordinária os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 

Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos (Gestão 2022/2026),  realizada 

na sala de reuniões da Sede do IPREF, sito à Rua do Rosário, nº 226, Vila dos Camargos, Guarulhos, 

em atendimento à convocação publicada no Diário Oficial do Município, sob a presidência da senhora 

Marcela Bragança Zenatti Barros,  presidente do IPREF, para deliberação sobre a seguinte pauta do 

dia: eleição de Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Fiscal. Abertos os trabalhos, 

após os cumprimentos de costume foi procedida a leitura da ordem do dia e perguntado quem seriam 

os candidatos, houve concenso entre os presentes e por aclamação foram eleitos por unanimidade de 

votos: para o cargo de Presidente a senhora Patrícia Paulino do Carmo; para o cargo de Vice-

Presidente a senhora Solange Sodero Vinhas; e para o cargo de Secretário o senhor Roger Cesar 

Bianchi. Em ato continuo, a presidente do IPREF empossou os eleitos e transferiu a presidência dos 

trabalhos à Presidente do Conselho Fiscal senhora Patrícia Paulino do Carmo que agradeceu os 

presentes pela honrosa indicação. Registrou-se, ainda, as presenças, da senhora Claudia de França 

Nunes (Conselheira Fiscal Suplente), e dos membros do Comitê de Investimentos, senhora 

Verônica Soares Geraldi, senhora Alessandra Olímpia Cruz Souza, senhora Iria Meire Martins e 

senhor Cristiano Augusto de Oliveira Leão. A senhora Presidente do Conselho Fiscal perguntou se 

haviam mais assuntos a serem tratados e, sem quaisquer manifestações, a Presidente do Conselho 

Fiscal, senhora Patrícia Paulino do Carmo, com os agradecimentos de costume encerrou a  

assembleia às 11h00min (onze horas) do  dia 18 de janeiro de 2022. E, para constar eu, Roger Cesar 

Bianchi (Secretário),__________ lavrei esta Ata que após lida e aprovada é assinada por todos os 

presentes. 
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