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Ata da Assembleia Ordinária de 08/03/2022 
 

Aos 8 (oito) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9 (nove) horas, em 

primeira chamada, 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 Patrícia Paulino do Carmo,  presidente do Conselho Fiscal, e com a 

presença dos membros Solange Sodero Vinhas (Vice-Presidente), Roger Cesar Bianchi (Secretário), 

Claudio Roberto Arantes (Titular) e Henrique da Silva Reis (Suplente), para deliberação sobre a 

seguinte pauta do dia:  

1) Exame e discussão a respeito dos processos administrativos referentes às aposentadorias e 

pensões por mortes; 2) Análise, discussão e votação do Balancete do mês de janeiro de 2022; 3) 

Análise, discussão e deliberação sobre o relatório consolidado de investimentos e a Política de 

Investimentos para o exercício de 2022; 4) Demais assuntos pertinentes ao Conselho Fiscal do IPREF.  

Abertos os trabalhos, após as saudações de costume a senhora presidente procedeu a leitura da ordem 

do dia e solicitou que fosse consignado o recebimento dos seguintes processos administrativos 

referentes às aposentadorias concedidas:  nºs 101/2022, 102/2022 e 78/2022 (formato digital), e os 

processos referentes à pensões por mortes concedidas: nºs 766/2021, 868/2020, 863/2021, 842/2021 

e 844/2021 (formato físico).  

Foi registrada a presença do servidor do IPREF, senhor Cristiano Augusto de Oliveira Leão 

(Contador), que entregou o relatório financeiro que será analisado pelo Conselho Fiscal relativo a 

janeiro de 2022 juntamente com anual acumulado, e ainda, a presença da servidora do IPREF, senhora 

Verônica Soares Geraldi (Chefe de Seção), que entregou o relatório consolidado de investimentos 

do mes de janeiro de 2022 e o extrato decisório nº 02/2022 do Comitê de Investimentos.  

Então, a senhora presidente concedeu a palavra ao senhor Cristiano (Contador do IPREF) que passou 

a apresentar, esplanar sobre o tema e esclarecer as dúvidas levantadas pelos membros do Conselho 

Fiscal, demonstrando o total arrecadaddo para o RPPS no valor de R$ 63.668.783,41, com despesas 

Previdenciárias pagas no período de R$ 16.419.511,52 e pagamentos em restos no valor de R$ 

658.518,09; e em Assistência à Saúde foi arrecadado o total de R$ 2.846.031,43 sendo que no mês 

foram pagas as despesas de R$ 198.702,26 além dos pagamentos em restos no valor de R$ 

1.853.769,06. Os membros do Conselho questionaram a falta de indicação de empenho dos encargos 

da folha de pagamento relativos ao mês de janeiro, sendo que o contador do IPREF esclareceu que o 

Instituto utiliza o “regime de caixa” motivo pelo qual o empenho é realizado no mês de pagamento, 

ocorrido em fevereiro de 2022.  

Na sequência foi dada a palavra à senhora Verônica, que explicou as questões do cenário de 

investimentos e os resultados apresentados, tendo sido observado que o resultado da rentabilidade de 

janeiro de 2022 foi de -0,24% (negativo), portanto, abaixo da meta que era de 0,95% para o mês, 

portanto com resultado final negativo de -1,19%, esclarecendo que tal queda foi  ocasionado pelo 

cenário internacional e a invasão da Ucrânia pela Russia, desvalorização do dólar, queda das Bolsas 

e oscilação do mercado em geral; na sequência a senhora Verônica passou a apresentar a Política de 

Investimentos de 2022, que embora já havia sido aprovada em 2021 sofreu alterações visando a 

adequação à nova norma CMN nº 4.963/2021, tendo destacado os resgates de aplicações de rendas 

fixas que cobravam taxa de administração, e aplicações em NTN-B do Tesouro com garantia de maior 

rentabilidade e menores despesas, sendo a nova meta de IPCA + 4,96% ao ano.  

Encerrada a apresentação dos servidores do IPREF a senhora presidente abriu as discuções e colocou 

em votação os itens da ordem do dia:  
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-Item 1: (Exame e discussão a respeito dos processos administrativos referentes às aposentadorias 

e pensões por mortes). Resultado: após a análise e discussão do item 1, todos os processos de 

aposentadorias e pensões por mortes foram APROVADOS sem ressalvas.  

-Item 2: (Análise, discussão e votação do Balancete do mês de janeiro de 2022). Resultado:  após a 

análise e discussão do item 2, as contas do mês de janeiro de 2022 foram APROVADAS sem 

ressalvas, por unanimidade de votos.  

-Item 3: (Análise, discussão e deliberação sobre o relatório consolidado de investimentos e a Política 

de Investimentos para o exercício de 2022). Resultado: após a análise e discussão do item 3, o 

relatório consolidado de investimentos de janeiro de 2022  e a Política de Investimentos para 2022 

foram APROVADOS sem ressalvas.  

-Item 4: (Demais assuntos pertinentes ao Conselho Fiscal do IPREF). Resultado: 4.1) a Presidente 

comunicou que o IPREF concluiu a implantação do sistema de processos digitais, motivo pelo qual 

não haveram mais processos físicos, sendo que o Conselho Fiscal passará a receber, para análise, 

cópias dos processos de concessões de aposentadorias e pensões por morte, através dos e-mails 

cadastrados; 4.2) em atendimento ao Ofício nº 001/2022-CF o IPREF disponibilizou para vistas os 

processos administrativos relativos aos pagamentos dos hospitais, nº 393/2020 (Unimed Guarulhos), 

nº 633/2019 (Stella Maris), nº 454/2020 (IBCC), nº 477/2020 (Bom Clima) e nº 769/2020 (AC 

Camargo); 4.3) em atendimento ao Ofício nº 001/2022-CF o IPREF encaminhou e-mail 

disponiblizando cópia do processo digital nº 152/2022 que trata da licitação para contratação de 

empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, bem como, o 

relatório atualizado dos contratos vigentes e a relação dos fornecedores credenciados; 4.4) foi 

proposto pelo membro Claudio Roberto Arantes, e aceito pelos demais presentes, a expedição de 

nota explicativa, sugerindo ao Instituo o aprimoramento do fluxo de trabalho, visando implementar 

o mais breve possível o “regime de competência” para empenho e liquidação dos encargos da folha 

de pagamento, tendo em vista que foi constatada a falta de empenho para o mês de janeiro, o que não 

é aceito pelo sistema do Município, prestes a ser instalado no IPREF. 

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 12h30min (doze horas e trinta minutos) 

do  dia 08 de março de 2022.  

E, para constar eu, Roger Cesar Bianchi (Secretário), _________ lavrei a presente Ata com 2 

(duas) laudas,  que após lida e aprovada é assinada por todos os membros. 
 

Conselho Fiscal do IPREF 
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