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CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 19/01/2022 

 

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

se, em primeira convocação, na sala de reuniões do IPREF, sito à Rua do Rosário, 226, 3º andar – 

Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2022-

2025/2026) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes (I) dentre os indicados pelo 

Executivo Municipal, os conselheiros titulares Verônica Soares Geraldi (PMG), Ednilson 

Moreira (PMG), Marcelo Manoel da Silva (PMG), Marilene Aparecida Cadina (inativo) e Miguel 

Hakime (PMG). (II) dentre os servidores eleitos, os conselheiros titulares Wesley Brito 

Mariano (CMG), Valter de Souza Fontes (PMG), Jerry Adriane Saraiva Souza (PMG), Thiago 

Loreto de Oliveira (PMG), Milton Augusto Diotti José (PMG), João Bruno Morato Macedo 

(inativo). Dentre os suplentes, a conselheira Maria Rosana Caldeira Ferreira, substituindo a 

conselheira titular Edna Froldi Freitas. Presente ainda os conselheiros suplentes Paula Kobayashi 

Inoue, Rogério Tadeu Barbosa Romano. Fica registrada a falta justificada da conselheira Edna 

Froldi Freitas pelo motivo de férias. Presente, a Presidente do IPREF, Marcela Bragança Zenati 

Barros e a Diretora do IPREF, Alessandra dos Santos Milagre Semensato. A Presidente do 

Instituto recebe os novos conselheiros gestão 2022-2025/2026 e inicia o Iten I da Pauta: Eleição 

e Posse do(a) Presidente, Vice Presidente e Secretário(a) do Conselho Administrativo.  É 

informado aos conselheiros que nesta ocasião a convocação foi realizada pela presidência do 

instituto com o objetivo de eleger o secretário(a), Vice Presidente e Presidente, as demais deverão 

ser enviadas pelo secretário(a), vice presidente e/ou Presidente do Conselho. O conselheiro 

Milton é o único candidato a presidente do conselho administrativo. Todos os conselheiros votam 

a favor, exceto os conselheiros Valter e Thiago que se abstiveram de votar. A conselheira 

Marilene é a única candidata a Vice-Presidente do conselho administrativo. Todos os conselheiros 

votam a favor, exceto os conselheiros Valter e Thiago que se abstiveram de votar. A conselheira 

Verônica é a única candidata a secretária do conselho administrativo. Todos os conselheiros 

votam a favor, exceto os conselheiros Valter e Thiago que se abstiveram de votar. Assim, ficaram 

eleitos o conselheiro Milton para presidente, a conselheira Marilene para vice-presidente e a 

conselheira Verônica para secretária. A Presidente do IPREF solicita que os eleitos conduzam a 

assembleia.  O presidente do conselho informa que na gestão anterior foi deliberado que as 
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análises dos balancetes e balanços seriam realizadas mediante ao parecer do conselho fiscal, 

porém, a decisão do atual conselho administrativo pode ser diferente, inclusive cita momentos 

onde os balancetes foram rejeitados ou aprovados com ressalvas pelo conselho administrativo, 

mesmo tendo o parecer favorável do conselho fiscal. O Presidente do conselho pergunta se há 

algum impedimento em continuar essa metodologia. Todos os conselheiros são favoráveis a 

continuar analisando os balancetes mediante ao parecer do Conselho Fiscal.  Iten II. Inicia-se a 

apresentação e deliberação dos balancetes do mês de outubro e novembro/2021 (em anexo) – 

a apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do 

Instituto, que primeiramente explica a composição da apresentação, sendo uma planilha em excel 

com três abas, a primeira o resumo de informações referente ao centro de custo saúde, a segunda 

o resumo de informações referente ao centro de custo RPPS e a terceira um comparativo em 

forma de gráfico de barras entre as receitas e despesas dos respectivos centros de custos. As 

receitas e despesas são separadas em dois diferentes quadros, sendo as linhas o detalhamento do 

tipo de receita/despesa, e as colunas o detalhamento dos totais do mês e acumulado ao ano. O 

servidor informa que o quadro ao lado da apresentação do resumo de saúde, trata-se de uma 

dívida que prefeitura mantinha com o Ipref, porém, a referida dívida já está liquidada no 

momento, e o tal quadro não será mais apresentado a partir dos balancetes de 2022.  Iniciada a 

apresentação informa que o resumo do balancete projetado na tela refere-se ao mês de outubro, 

onde as receitas arrecadas no mês com a saúde foram da ordem de R$ 2.271.843,44 (dois milhões 

duzentos e setenta e um mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) e 

acumulada no ano foram R$ 22.745.770,89 (vinte e dois milhões setecentos e quarenta e cinco 

mil setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos). Informa também que as despesas pagas 

no mês foram da ordem de R$ 2.315.026,57 (dois milhões trezentos e quinze mil e vinte e seis 

reais e cinquenta e sete centavos), enquanto o valor acumulado foi R$ 17.933.072,20 (dezessete 

milhões novecentos e trinta e três mil e setenta e dois reais e vinte centavos). A disponibilidade 

financeira de - 2.620.385,68 (dois milhões seiscentos e vinte mil trezentos e oitenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos negativos).  Informa a disponibilidade orçamentaria de R$ 3.265.169,86 

(três milhões duzentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e seis 

centavos).  O conselheiro Valter destaca que as receitas arrecadadas no centro de custo saúde são 

complementadas por aportes da prefeitura, bem como da câmara, uma vez que o plano é 

deficitário e os aportes são realizados exatamente no valor deste déficit, no entanto na imagem 

apresentada, as receitas aparentam ser maiores do que as despesas, e observando apenas a imagem 
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dá-se a entender que não existe déficit, e que os órgãos teriam realizados aportes maiores do que o 

necessário. O servidor Cristiano esclarece que na imagem do balancete os aportes acumulados 

foram de  R$ 11.595.546,50 (onze milhões quinhentos e noventa e cinco mil quinhentos e 

quarenta e seis reais e cinquenta centavos), e a receita arrecadada pelo Instituto ficou em torno de 

11.000.000,00 (onze milhões de reais), então o plano é deficitário, e que o que precisamos 

compreender que a receita é regime de caixa e a despesa é regime de competência, então são 

fechadas as despesas e posteriormente é solicitado o aporte da necessidade, fazendo com que 

aparentemente o déficit não exista, mas ele existe, tanto que no fechamento do balancete de 

dezembro, existem restos a pagar até fevereiro. Seguindo-se a apresentação do RPPS informa que 

as receitas arrecadas no mês foram da ordem de 46.176.125,56 (quarenta e seis milhões cento e 

setenta e seis mil centos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e acumulada no ano 

foram R$ 421.385.568,37 (quatrocentos e vinte e um milhões trezentos e oitenta e cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos). Informa também que as despesas pagas 

no mês foram da ordem R$ 16.378.295,34 (dezesseis milhões trezentos e setenta e oito mil 

duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), enquanto o valor acumulado foi 

R$ 170.809.106,86 (cento e setenta milhões oitocentos e nove mil cento e seis reais e oitenta e 

seis centavos). A disponibilidade financeira do plano financeiro corresponde a R$ 7.046.556,24 

(sete milhões quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e a 

do plano capitalizado corresponde a R$ 607.590.265,82 (seiscentos e sete milhões quinhentos e 

noventa mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). A disponibilidade 

financeira da taxa de administração é de R$ 22.479.088,54 (vinte e dois milhões quatrocentos e 

setenta e nove mil e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Informa a disponibilidade 

orçamentaria do plano financeiro de R$ 33.870.388,14 (trinta e três milhões oitocentos e setenta 

mil trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos) e a do plano capitalizado de 1.704.501,83 

(um milhão setecentos e quatro mil quinhentos e um reais e oitenta e três centavos). O presidente 

do conselho lê o parecer do conselho fiscal (anexo), que aprova sem ressalvas os balancetes dos 

meses de outubro e novembro do exercício de 2021, após, pergunta se há algum questionamento. 

Não havendo é colocado em votação. Balancete de outubro de dois mil e vinte e um é aprovado 

por unanimidade. Dando continuidade, o servidor do instituto abre a apresentação do balancete 

referente ao mês de novembro, onde as receitas arrecadas no mês com a saúde foram da ordem de 

1.236.091,32 (um milhão duzentos e trinta e seis mil e noventa e um reais e trinta e dois centavos) 

e acumulada no ano foram R$ 23.981.862,21(vinte e três milhões novecentos e oitenta um mil 
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oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos). Informa também que as despesas pagas 

no mês foram da ordem de R$ 2.186.582,04 (dois milhões cento e oitenta e seis mil quinhentos e 

oitenta e dois reais e quatro centavos), enquanto o valor acumulado foi R$ 20.119.654,24 (vinte 

milhões cento e dezenove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). A 

disponibilidade financeira de - 1.018.562,38 (um milhão dezoito mil e quinhentos e sessenta e 

dois reais e trinta e oito centavos negativos). Informa a disponibilidade orçamentaria de 

R$ 3.032.196,03 (três milhões e trinta e dois mil cento e noventa e seis reais e três centavos). 

Seguindo-se a apresentação do RPPS informa que as receitas arrecadas no mês foram da ordem de 

43.254.086,37 (quarenta e três milhões duzentos e cinquenta e quatro mil e oitenta e seis reais e 

trinta e sete centavos) e acumulada no ano foram R$ 419.079.428,89 (quatrocentos e dezenove 

milhões setenta e nove mil e quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos). Informa 

também que as despesas pagas no mês foram da ordem R$ 18.076.052,31 (dezoito milhões 

setenta e seis mil e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), enquanto o valor acumulado foi 

R$ 188.885.159,17 (cento e oitenta e oito milhões oitocentos e oitenta e cinco mil cento e 

cinquenta e nove reais e dezessete centavos). A disponibilidade financeira do plano financeiro 

corresponde a R$ 19.313.072,01 (dezenove milhões trezentos e treze mil e setenta e dois reais e 

um centavos) e a do plano capitalizado corresponde a R$ 608.786.768,88 (seiscentos e oito 

milhões setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). 

A disponibilidade financeira da taxa de administração é de R$ 20.976.299,96 (vinte milhões 

novecentos e setenta e seis mil duzentos se noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 

Informa a disponibilidade orçamentaria do plano financeiro de R$ 17.144.146,09 (dezessete 

milhões cento e quarenta e quatro mil cento e quarenta e seis reais e nove centavos) e a do plano 

capitalizado de 1.350.612,12 (um milhão trezentos e cinquenta mil seiscentos e doze reais e doze 

centavos).  O presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. Considerando que já 

houve leitura do parecer do Conselho Fiscal, é colocado em votação. Balancete de novembro de 

dois mil e vinte e um é aprovado por unanimidade.  Nada mais tendo sido colocado, o Sr. 

Presidente do Conselho dá por encerrada a assembleia às 10h40 e, para constar, eu _______, 

Verônica Soares Geraldi, secretária do conselho administrativo, lavrei a presente ata que, após 

lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. *.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
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Conselheiros Titulares Assinatura 

Edna Froldi Freitas Falta justificada 

Ednilson Moreira  

Jerry Adriane Saraiva Souza   

João Bruno Morato Macedo  

Marcelo Manoel da Silva  

Marilene Aparecida Cadina  

Miguel Hakime  

Milton Augusto Diotti José  

Thiago Loreto de Oliveira  

Valter de Souza Fontes  

Verônica Soares Geraldi  

Wesley Brito Mariano  

 

 
Conselheiros Suplentes Assinatura 

Maria Rosana Caldeira Ferreira  

Paula Kobayashi Inoue  

Rogério Tadeu Barbosa Romano  

 

 

IPREF Assinatura 

Alessandra dos S. Milagre Semensato  

Cristiano Augusto de Oliveira Leão  

Marcela Bragança Zenati Barros  

 

 

 

 


