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CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 20/07/2022 

 

Aos vinte dias do mês de julho 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 Edna Froldi Freitas, Marcelo Manoel da 

Silva, Marilene Aparecida Cadina e Verônica Soares Geraldi. (II) dentre os servidores 

eleitos, os conselheiros titulares Jerry Adriane Saraiva Souza, João Bruno Morato Souza, 

Milton Augusto Diotti José, Thiago Loreto de Oliveira, Valter de Souza Fontes e Weslei Brito 

Mariano. Ausências justificadas dos conselheiros Ednilson Moreira e Miguel Hakime, e 

injustificada do conselheiro suplente convocado Felipe Mendonça. Dentre os suplentes em 

substituição, respectivamente os conselheiros Veleda Maria Almeida Sales de Carvalho e 

Douglas Domingues Menezes. Presente também os conselheiros suplentes Eliane de Fatima 

Aparecida Delfiol, Paula Kobayashi Inoue, Rita de Cassia Miguel Dutra e Rogério Tadeu 

Barbosa Romano. Dentre os servidores do Instituto, Marcela Bragança Zenati Barros, 

Presidente do Instituto e Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador. Com quórum 

suficiente, o Presidente do Conselho deu início à reunião com a seguinte pauta previamente 

informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 15/06/2022; 2. 

Apreciação e Deliberação do Balancete do mês maio de 2022 - IPREF; 3. Apresentação e 

deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de maio de 2022; 4. 

Abordagem sobre o Cálculo Atuarial apresentado em 20/06/2022. Pauta colocada em votação 

e aprovada por unanimidade. Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia 

Ordinária do dia 15/06/2022. O Presidente do conselho informa que a minuta foi 

disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que não houve solicitações de 

alterações e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a ata é colocada em votação. A 

ata é aprovada por unanimidade. Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete 

do mês de maio de 2022 - IPREF. A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano 

Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto, utilizou-se de uma planilha com os dados do 

balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente via e-mail e que foi 

projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente aos 
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Centros de Custo Saúde e RPPS.  O Presidente do conselho pergunta se há algum 

questionamento. Não havendo faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que aprova sem 

ressalvas o balancete do mês de maio/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de 

maio de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. Item 3 da Pauta: Apresentação 

do Relatório de Investimentos do mês de maio de 2022 – IPREF. A apresentação foi 

realizada pela servidora Verônica Soares Geraldi, conselheira e Gestora dos Recursos do 

RPPS. Utilizou-se slides com os dados do relatório em questão, o qual os conselheiros 

receberam previamente, e foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Apresenta 

primeiramente os percentuais das classes de ativos da carteira posicionadas em maio de 2022 e 

faz a comparação em relação à política de investimentos vigente. São demonstrados em tabela 

todos os ativos, assim como valor financeiro no qual o Ipref tem aplicação, bem como o 

retorno mensal, anual e volatilidade de cada um. Informa também a performance da carteira de 

0,74%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,90%, obtendo um resultado de -0,15% 

abaixo da meta mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou 

0,77%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 6,88%, estando a carteira -6,10% 

abaixo da meta. Após, demonstra a liquidez da carteira e posição por gestor, demonstrando assim 

que o Ipref não tem concentração em nenhum banco. O Presidente do conselho informa que o 

mesmo relatório foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. 

Relatório de Investimentos do mês de maio de 2022 é aprovado por unanimidade. Item 4 da 

Pauta: Abordagem sobre o Cálculo Atuarial apresentado em 20/06/2022.  O presidente do 

conselho informa que houve a apresentação do cálculo atuarial no dia 20.06.2022 para o 

executivo, e, aproveitando a data e a presença da atuária em nossa cidade, os resultados do 

cálculo atuarial do RPPS foi apresentado também ao conselho administrativo. A presidente do 

Instituto informa que foi uma reunião objetiva com a apresentação dos resultados, e que antes 

da empresa iniciar os trabalhos para o cálculo atuarial do exercício de 2021, a teve o cuidado 

de refazer o cálculo atuarial de 2020, com o objetivo de encontrar o mesmo resultado e a partir 

desse resultado, iniciar o de 2021. Informa que o resultado do cálculo atuarial de 2021 foi 

superavitário, diferente do cálculo anterior, onde, pela primeira vez foi encontrado um 

resultado deficitário. Explica que isso se deve ao pagamento realizado pela prefeitura de, 

aproximadamente, R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em dezembro de 2021, para 

amortização do déficit, bem como os 3% de aumento da alíquota patronal em 2022, que 

passou de 17,75% para 20,75%, e o estudo completo será disponibilizado no site do Ipref. O 
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conselheiro Thiago questiona se, com resultado superavitário do cálculo, seria injustificável 

uma reforma previdenciária municipal. A presidente Marcela responde que atualmente, não há 

nenhuma perspectiva de alteração na legislação. Terminada as apresentações, é perguntado a 

todos os conselheiros se há dúvidas relativas as apresentações.  Não havendo, o presidente do 

conselho dá por encerrada a assembleia às 09h40 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. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

Conselheiros Titulares Assinatura 

Edna Froldi Freitas  

Ednilson Moreira Falta Justificada 

Jerry Adriane Saraiva Souza   

João Bruno Morato Souza  

Marcelo Manoel da Silva  

Marilene Aparecida Cadina  

Miguel Hakime Falta Justificada 

Milton Augusto Diotti José  

Thiago Loreto de Oliveira  

Valter de Souza Fontes  

Verônica Soares Geraldi  

Weslei Brito Mariano  

 

Conselheiros Suplentes Assinatura 

Eliane de Fatima Zacarias Delfiol  

Douglas Domingues Menezes  

Felipe Mendonça Falta Injustificada 

Paula Kobayashi Inoue  

Rita de Cassia Miguel Dutra  

Rogério Tadeu Barbosa Romano  

Veleda Maria A.S. Carvalho  
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IPREF Assinatura 

Cristiano Augusto de Oliveira Leão  

Marcela Bragança Zenati Barros  

 


