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Ata da Assembleia Extrordinária de 17/10/2022 
 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9 (nove) horas, 

em primeira chamada, reuniram-se em Assembleia Extraordinária 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),  

e Claudio Roberto Arantes (Titular), para deliberação sobre a seguinte pauta do dia: 1) Análise, 

discussão e deliberação sobre o relatório consolidado de investimentos do mês de agosto de 2022; 

2) Emissão do Parecer relativo ao mês de agosto de 2022; e 3) 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 prévio, por e-mail, 

o relatório consolidado de investimentos do mês de agosto de 2022. Foi registrada a presenças da 

servidora do IPREF, senhora Verônica Soares Geraldi (Chefe de Seção), que entregou o relatório 

consolidado de investimentos do mes de agosto de 2022 e o Extrato Decisório nº 009/2022 do 

Comitê de Investimentos. Na sequência, foi dada a palavra à senhora Verônica, membro do Comitê 

de investimentos, que explicou as questões do cenário de investimentos e os resultados apresentados, 

tendo sido observado que o resultado da rentabilidade de agosto de 2022 foi de 0,96 % (positivo), 

acima da meta que era de 0,08% para o mês, portanto com resultado final positivo de 0,88%. Foi 

esclarecido que o alcance da meta foi ocasionado principalmente pelo resultado positivo da bolsa de 

valores, deflação, renda Brasil e aumento de emprego no período. Encerrada a apresentação da 

servidora do IPREF a senhora presidente abriu as discuções e colocou em votação os itens da ordem 

do dia: Item 1: (Análise, discussão e deliberação sobre o relatório consolidado de investimentos de 

agosto de 2022). Resultado: após a análise e discussão do item 3, o relatório consolidado de 

investimentos de agosto de 2022  foi APROVADO sem ressalvas. Item 2: (Emissão do Parecer 

relativo ao mês de agosto de 2022). Resultado: considerando os documentos analisados na assembleia 

ordinária do dia 11/10/2022 e o item 1 desta assembleia, decidiram, por unanimidade, emitir parcerer 

aprovadando sem ressalvas as contas do mês de agosto de 2022. Item 3: (Demais assuntos 

pertinentes ao Conselho Fiscal do IPREF). Resultado: Não houveram inscrições. A senhora 

Presidente do Conselho Fiscal perguntou se haviam mais assuntos a serem tratados e, sem quaisquer 

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

a assembleia às 10h (dez horas) do  dia 17 de outubro 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. 
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