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ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos trinta dias do mês de Janeiro do exercício de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos 
foram convocados em primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI DELLA TORRE 
MANOEL, CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI, 
com as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) 
ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) 
ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à 
décima segunda assembleia ordinária do exercício de dois mil e dezenove, o senhor Superintendente 
do IPREM CAIEIRAS, EDUARDO SATRAPA, após recolhimento da lista de presença, devidamente 
assinada passou à primeira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na qual este ponderou que é 
direito/competência dos membros deste conselho solicitarem e examinarem, sempre que julgarem 
necessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros documentos relativos à administração do 
IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas assembleias mensais, tendo por fundamento o 
inciso I do artigo 17 da lei complementar municipal nº 4397/2010, lei federal de acesso às 
informações públicas nº 12.527/11, além de checarem, regularmente, as informações dispostas nas 
páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de controle externo, em 
especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social. Na 
oportunidade informou aos senhores conselheiros que o CRP do IPREM FOI RENOVADO e 
encontra-se válido até 18/06/2020 e foi emitido conforme determinação judicial. Indo para a 
segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por meio da qual o senhor superintendente 
trouxe à presente reunião ordinária os seguintes processos administrativos e demais documentos, 
que após explanações, assim ficou deliberado: PROCESSO 135/19 (IPREM CAIEIRAS – 
Recadastramento dos Inativos e Pensionistas), TODOS OS SEGURADOS COMPARECERAM; 
PROCESSO 143/19 (ANDREA PANZANI BERTTI – Isenção do desconto de IRRF, por doença-

cardiopatia) – DEFERIDO pela PGM; PROCESSO 158/19 (IPREM CAIEIRAS – Aquisição de ar 
condicionado para o Fórum), adquirido da empresa UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO 
ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA., pelo preço de R$ 2.152,20 (dois mil cento e cinquenta e dois 
reais e vinte centavos); PROCESSO 159/19 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação do Contrato nº 
001/2018, firmado com a empresa CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LTDA., que trata do fornecimento de licença de uso de softwares: contábil, folha de pagamentos, 
patrimônio, protocolo, compras/licitações e almoxarifado), CONTRATO PRORROGADO com o valor 
de R$ 137.275,32 (cento e trinta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos); 
PROCESSO 163/19 (ROSIMEIRE APARECIDA SOBRINHO MANCINI), Pensão por morte, 
CONCEDIDA; PROCESSO 164/19 (IPREM CAIEIRAS – Folha de Pagamento dos Aposentados, 
pensionistas e servidores ativos do Instituto, referente o mês de Dezembro/2019), sendo dada ciência 
dos valores bruto e líquido R$ 1.183.478,34 e R$ 911.080,19 respectivamente; PROCESSO 165/19 
(ABRÃO ABITE NETO – Concessão de Aposentadoria por Invalidez), CONCEDIDA; PROCESSO 
166/19 (ANGELINA DE JESUS PEREIRA – Concessão de Aposentadoria Voluntária Integral pela 
Média), CONCEDIDA; PROCESSO 002/2020 (RENATA MUCELINI TURBUK – Concessão de Férias 
em descanso e pecúnia ref. período aquisitivo 2019-2020), em andamento; PROCESSO 003/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Contratação de empresa para instalação de paredes em dry wall de uma sala 
para atendimento de pessoas com necessidades especiais no andar térreo do Fórum de Caieiras), 
em análise, aguardando recebimento de orçamentos; PROCESSO 004/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
SISCAAWEB), informações referentes às concessões de aposentadorias e pensões durante o 
exercício de 2019, foram enviadas no dia 17/01/2020; PROCESSO 005/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
COMPREV), foram solicitados documentos referentes à aposentadorias e pensões concedidas pela 
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Prefeitura no período anterior à criação do IPREM CAIEIRAS em 2010; PROCESSO 006/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Folha de Pagamento dos Aposentados, pensionistas e servidores ativos do 
Instituto, referente o mês de Janeiro/2020), sendo dada ciência dos valores bruto e líquido R$ 
1.046.764,02 e R$ 813.859,69 respectivamente;; PROCESSO 007/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
Prorrogação ao Contrato nº 001/2019 da empresa MAGMA ASSESSORIA LTDA), em análise; 
PROCESSO 008/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação ao Contrato nº 002/2019 da empresa 
XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA), em análise. Os senhores conselheiros tomaram ciência, ainda, 
de que, no período de realização da reunião ordinária anterior, até esta, NÃO HOUVE a concessão 
de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) aos membros da Diretoria Executiva do IPREM 
CAIEIRAS. Passando para a terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, 
foi efetuada a devida verificação, por parte dos membros deste conselho, quanto ao montante 
repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das contribuições previdenciárias 
promovidas pela Administração Direta, bem como pelo Legislativo Municipal, IPREM CAIEIRAS, além 
de demais Entes e segurados, referente ao mês de competência Dezembro/2019, mediante a 
conferência dos respectivos extratos bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa 
Econômica Federal. Aproveitando inclusive para informar que os entes efetuaram TODOS OS 
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de Dezembro/2019. Indo para a quarta ordem 
do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos membros do conselho 
fiscal, os extratos bancários, contendo os valores totais, movimentados na conta corrente - Caixa 
Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o mês de Janeiro/2020, bem como o 
saldo atual disponível para fins de quitação das obrigações assumidas pela Autarquia Municipal, com 
base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo positivo na data de 20/01/2020 de R$ 60.828,31. Não 
houve apontamento de irregularidades. Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram 
verificados, ainda, os extratos de investimentos contendo o montante total e individualizado, aplicado 
em cada CONTA DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, 
Franklin Templeton e Brazilian Graveyard), conforme relatórios extraídos da plataforma eletrônica 
(SIRU) disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a 
quinta ordem do dia. ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi demonstrado, 
pelo senhor superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como a posição dos fundos 
de investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários constantes na lei complementar 
municipal n° 4397/2010, relativamente ao fechamento do mês de Dezembro/2019, a fim de dar 
conhecimento de seus saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios adotados 
em relação à segurança, liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado os seguintes 
valores em 31/12/2019: R$ 84.894.811,78 aplicados em renda fixa, representando 70,54% do total 
dos investimentos e R$ 35.452.911,72 aplicados em renda variável, representando 29,46% das 
aplicações, o que totalizou R$ 120.347.723,50. Em continuidade, os membros deste conselho foram 
informados que o fechamento anual de 2019, dos investimentos foram os seguintes: RETORNO :R$ 
13.663.340,89, equivalente à 13,36%, com meta anual de 10,59% e GAP de 126,16%, 
informamos inclusive que a meta anual foi ACIMA da estimada para o ano. Comunicamos 
também que todos os segurados que estavam em gozo de auxílio doença, foram devolvidos para o 
Ente Federativo de origem, ou seja, Prefeitura e Câmara, isso ocorreu em consequência da 
aprovação da EC nº 103/2019 em 12 de Novembro de 2019, que trouxe dispositivo vetando os 
pagamentos pelo Instituto, no artigo 9º § 3º. Por fim, falou-se de diversos assuntos e principalmente 
sobre a queda nas Bolsas do mundo todo, relacionado com o coronavírus, vírus que surgiu na China, 
inclusive falou-se sobre a notícia de que a Ibovespa teve a maior queda em 10 meses, nesse mês de 
Janeiro/2020, ficando abaixo dos 115 mil pontos. Apresentamos inclusive a declaração de interesse 
proposta apresentada pelo BANCO BRADESCO S.A., junto ao IPREM CAIEIRAS, para adesão de 
crédito consignado em folha de pagamento dos segurados e que o Senhor Procurador Geral do 
Município, Dr. Hermano Almeida Leitão, solicitou o Cancelamento do Concurso Público nº 001/2019 
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do IPREM CAIEIRAS, para apuração de suposta fraude. Após, abriu-se a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e não havendo nada em sentido contrário, por parte dos senhores conselheiros 
presentes deu-se por encerrada a primeira assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, às 
dez horas e trinta e sete minutos, eu, Eduardo Satrapa, Superintendente do Instituto de Previdência 
Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS subscrevo a presente Ata ______________________  
seguido dos demais membros. 
 

 
DOROTI DELLA TORRE MANOEL____________________________________________________________ 
 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS ___________________________________________________ 

 

 

MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do exercício de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 
minutos foram convocados em primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI DELLA 
TORRE MANOEL, CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA 
GIULI, com as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 03) ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) 
ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à 
décima segunda assembleia ordinária do exercício de dois mil e dezenove, o senhor Superintendente 
do IPREM CAIEIRAS, EDUARDO SATRAPA, após recolhimento da lista de presença, devidamente 
assinada passou à primeira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na qual este ponderou que é 
direito/competência dos membros deste conselho solicitarem e examinarem, sempre que julgarem 
necessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros documentos relativos à administração do 
IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas assembleias mensais, tendo por fundamento o 
inciso I do artigo 17 da lei complementar municipal nº 4397/2010, lei federal de acesso às 
informações públicas nº 12.527/11, além de checarem, regularmente, as informações dispostas nas 
páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de controle externo, em 
especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social. Indo para 
a segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por meio da qual o senhor superintendente 
trouxe à presente reunião ordinária os seguintes processos administrativos e demais documentos, 
que após explanações, assim ficou deliberado: PROCESSO 028/2017 (MARIA APARECIDA LIMA DA 
SILVA – Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial para Professor, integral pela média), 
CONCEDIDA; PROCESSO 002/2020 (RENATA MUCELINI TURBUK – Concessão de Férias em 
descanso e pecúnia ref. período aquisitivo 2019-2020), CONCEDIDAS; PROCESSO 006/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Folha de Pagamento dos Aposentados, pensionistas e servidores ativos do 
Instituto, referente ao mês de Janeiro/2020), valores corretos são: bruto e líquido R$ 1.013.343,82 e R$ 

814.895,62 respectivamente; PROCESSO 007/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação ao Contrato nº 
001/2019 da empresa MAGMA ASSESSORIA LTDA), CONTRATO PRORROGADO, por mais 12 
(doze) meses, com a devida aplicação do índice de reajuste, valor anual de R$ 72.219,16 (setenta e 
dois mil duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos); PROCESSO 008/2020 (IPREM CAIEIRAS 
– Prorrogação ao Contrato nº 002/2019 da empresa XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA), em 
análise; PROCESSO 009/2020 (IPREM CAIEIRAS – Depósitos referentes valores de planos 
odontológicos da Porto Seguro/SINSERPUCA-2020), uso durante todo o exercício; PROCESSO 
010/2020 (IPREM CAIEIRAS – RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO) valores pagos de verbas não 
incorporáveis dos servidores da Câmara Municipal: MOISÉS GOMES DE CAMPOS JR e RAFAEL 
SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA, DEFERIDAS; PROCESSO 011/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
Controle de pagamentos mensais – energia elétrica-ELEKTRO), uso durante todo o exercício de 
2020; PROCESSO 012/2020 (IPREM CAIEIRAS – Despesas bancárias/2020), uso durante todo o 
exercício; PROCESSO 013/2020 (IPREM CAIEIRAS – Devolução Imposto de Renda e outros), uso 
durante todo o exercício; PROCESSO 014/2020 (IPREM CAIEIRAS – Depósitos referentes valores 
SINSERPUCA/2020), uso durante todo o exercício; PROCESSO 015/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
Depósitos referentes empréstimos consignados – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), uso durante todo 
o exercício de 2020; PROCESSO 016/2020 (IPREM CAIEIRAS – Depósitos referentes plano de 
saúde BIO–SAÚDE/SINSERPUCA), uso durante todo o exercício de 2020; PROCESSO 017/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Depósitos referentes empréstimos consignados – BANCO BRADESCO S/A), 
uso durante todo o exercício de 2020; PROCESSO 018/2020 (IPREM CAIEIRAS – Despesas de 
custeio/2020), uso durante todo o exercício; PROCESSO 019/2020 (ROBERTA SELLMER BERTOLO 
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– Concessão de Férias em pecúnia ref. período aquisitivo 2019-2020), em análise; PROCESSO 
020/2020 (IPREM CAIEIRAS – Pagamento COMPREV RI/PRÓ-RATA – ADELINA RUFFO DE 
OLIVEIRA), uso durante o exercício; PROCESSO 021/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO) valores pagos de verbas não incorporáveis dos servidores da 
Câmara Municipal: RUTE FERNANDES DA SILVA, MICHAEL IZIDORIO SOUZA DA SILVA e 
ADRIANA PEREIRA MODENA, em análise; PROCESSO 022/2020 (IPREM CAIEIRAS – DIRF 2020 
– EXERCÍCIO 2019), enviada site da Receita Federal em 26/02/2020; PROCESSO 023/2020 (RITA 
DE CASSIA TRIGOLO SARAIVA – DECLARAÇÃO para a Prefeitura de Jandira, de que não foi 
utilizado nenhum período da CTC  nº 093/2007 daquele Município para fins de aposentadoria junto a 
este Instituto, em tramitação. Os Senhores Conselheiros tomaram ciência, ainda, de que, no período 
de realização da reunião ordinária anterior, até esta, NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de 
Fundos (Adiantamento) aos membros da Diretoria Executiva do IPREM CAIEIRAS. Passando para a 
terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida 
verificação, por parte dos membros deste conselho, quanto ao montante repassado ao IPREM 
CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das contribuições previdenciárias promovidas pela 
Administração Direta, bem como pelo Legislativo Municipal, IPREM CAIEIRAS, além de demais 
Entes e segurados, referente ao mês de competência Janeiro/2020, mediante a conferência dos 
respectivos extratos bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica Federal. 
Aproveitando inclusive para informar que os entes efetuaram TODOS OS REPASSES 
PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de Janeiro/2020. Indo para a quarta ordem do dia, 
VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos membros do conselho fiscal, 
os extratos bancários, contendo os valores totais, movimentados na conta corrente - Caixa 
Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o mês de Fevereiro/2020, bem como o 
saldo atual disponível para fins de quitação das obrigações assumidas pela Autarquia Municipal, com 
base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo positivo na data de hoje de R$ 14.289,75. Não houve 
apontamento de irregularidades. Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram verificados, 
ainda, os extratos de investimentos contendo o montante total e individualizado, aplicado em cada 
CONTA DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Franklin 
Templeton e Brazilian Graveyard), conforme relatórios extraídos da plataforma eletrônica (SIRU) 
disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a quinta 
ordem do dia. ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo 
senhor superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como a posição dos fundos de 
investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários constantes na lei complementar municipal 
n° 4397/2010, relativamente ao mês de Janeiro/2020, a fim de dar conhecimento de seus saldos 
totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios adotados em relação à segurança, 
liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado os seguintes valores em 31/01/2020: R$ 
86.057.700,17 aplicados em renda fixa, representando 71,10% do total dos investimentos e R$ 
35.018.591,71 aplicados em renda variável, representando 28,90% das aplicações, o que totalizou 
R$ 121.076.291,88. Em continuidade, os membros deste conselho foram informados que no mês 
passado a carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os seguintes índices: RETORNO: 
R$ 47.568,38, equivalente à 0,04%, com meta acumulada de 0,71% e GAP de 5,52%, variação de 
2,78%. Por fim, falou-se de diversos assuntos e principalmente sobre a queda na Bolsa brasileira, o 
IBOVESPA teve sua maior queda em 03 anos, queda essa diretamente relacionada com o 1º caso 
confirmado de coronavírus no Brasil, enquanto não há cura e estabilização do número de casos, as 
bolsas continuarão em queda, tanto do Brasil quanto do mundo, e o dólar teve sua maior elevação na 
data de ontem. Informamos também que o IEGPrev Municipal do TCE/SP, questionário obrigatório 
referente ao exercício de 2019, foi devidamente respondido. Após, abriu-se a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e não havendo nada em sentido contrário, por parte dos senhores conselheiros 
presentes deu-se por encerrada a segunda assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, às 
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dez horas e onze minutos, eu, Eduardo Satrapa, Superintendente do Instituto de Previdência 
Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS subscrevo a presente Ata ______________________  
seguido dos demais membros. 
 
 
DOROTI DELLA TORRE MANOEL____________________________________________________________ 
 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS ___________________________________________________ 
 

 
MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos trinta dias do mês de Março do exercício de dois mil e vinte, foram convocados em primeira 
chamada, os senhores conselheiros: DOROTI DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO JOSÉ 
SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes ordens do dia: 
01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) ACOMPANHAMENTO DAS 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à terceira assembleia 
ordinária do exercício de dois mil e vinte, o senhor Superintendente do IPREM CAIEIRAS, 
EDUARDO SATRAPA, fez menção a quarentena que o país se encontra por conta do coronavírus-
COVID 19, pois aqueles que podem, devem permanecer em casa. E por conta disso o IPREM 
CAIEIRAS, tem tomado medidas de prevenção e seus atendimentos tem sido realizados via telefone, 
whatsapp e e-mail. Inclusive a pauta desta reunião estará sendo transmitida para os conselheiros 
através de vídeo do whatsapp, passando à primeira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na 
qual este ponderou que é direito/competência dos membros deste conselho solicitarem e 
examinarem, sempre que julgarem necessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros 
documentos relativos à administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas 
assembleias mensais, tendo por fundamento o inciso I do artigo 17 da lei complementar municipal nº 
4397/2010, lei federal de acesso às informações públicas nº 12.527/11, além de checarem, 
regularmente, as informações dispostas nas páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de 
seus órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
Secretaria da Previdência Social. Indo para a segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por 
meio da qual o senhor superintendente trouxe à presente reunião ordinária os seguintes processos 
administrativos e demais documentos, que após explanações, assim ficou deliberado: PROCESSO 
082/2018 (MARCIA GODOI COUTO DOS SANTOS – Certidão de tempo de contribuição não utilizado 
para fins de aposentadoria), EMITIDA; PROCESSO 124/2019 (SIMONE EDNA DE SOUSA 
QUEIROZ – Solicitação de cópias da íntegra de Processo de Aposentadoria por invalidez), cópias 
autorizadas;  PROCESSO 008/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação ao Contrato nº 002/2019 da 
empresa XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA), CONTRATO PRORROGADO, por mais 12 (doze) 
meses, com a devida aplicação do índice de reajuste INPC-IBGE, valor anual de R$ 8.765,40 (oito 
mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos); PROCESSO 019/2020 (ROBERTA 
SELLMER BERTOLO – Concessão de Férias em pecúnia ref. período aquisitivo 2019-2020), 
CONCEDIDAS; PROCESSO 023/2020 (RITA DE CASSIA TRIGOLO SARAIVA – DECLARAÇÃO 
para a Prefeitura de Jandira, de que não foi utilizado nenhum período da CTC  nº 093/2007 daquele 
Município para fins de aposentadoria junto a este Instituto), EMITIDA; PROCESSO 024/2020 (IPREM 
CAIEIRAS – Folha de Pagamento dos Aposentados, pensionistas e servidores ativos do Instituto, 
referente ao mês de Fevereiro/2020), valores bruto e líquido R$ 1.047.756,25 e R$ 851.105,34 
respectivamente; PROCESSO 025/2020 (FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA – Certidão de tempo de 
Contribuição utilizada), EMITIDA; PROCESSO 026/2020 (MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA – 
Solicitação de Abono de Permanência), EMITIDO; PROCESSO 027/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
Pensão Alimentícia 2020), uso durante o exercício; PROCESSO 028/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
Aquisição de materiais de limpeza), aguardando orçamentos; PROCESSO 029/2020 (IPREM 
CAIEIRAS – RAIS ano base 2019), transmitida para o site da Receita Federal em 19/03/2020; 
PROCESSO 030/2020 (IPREM CAIEIRAS – Aquisição de 05 (cinco) unidades de Aparelho Telefônico 
sem fio, aguardando orçamentos; PROCESSO 031/2020 (ANA JULIA NUNES MING DA COSTA – 
Solicitação de continuidade de pagamento de pensão por morte após os 18 anos por iniciar curso 
superior, aguardando análise; PROCESSO 032/2020 (IPREM CAIEIRAS – Folha de pagamento dos 
aposentados, pensionistas e servidores ativos do Instituto, referente ao mês de Março/2020), sendo 
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dada ciência dos valores bruto e líquido R$ 1.100.016,72 e R$ 863.359,40 respectivamente. Os 
Senhores Conselheiros tomaram ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião 
ordinária anterior, até esta, NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) 
aos membros da Diretoria Executiva do IPREM CAIEIRAS. Passando para a terceira ordem do dia, 
ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por parte dos 
membros deste conselho, quanto ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções 
e repasses das contribuições previdenciárias promovidas pela Administração Direta, bem como pelo 
Legislativo Municipal, IPREM CAIEIRAS, além de demais Entes e segurados, referente ao mês de 
competência Fevereiro/2020, mediante a conferência dos respectivos extratos bancários da conta 
corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica Federal. Aproveitando inclusive para informar que 
os entes efetuaram TODOS OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de 
Fevereiro/2020. Indo para a quarta ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados 
e deliberados pelos membros do conselho fiscal, os extratos bancários, contendo os valores totais, 
movimentados na conta corrente - Caixa Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, 
durante o mês de Março/2020, bem como o saldo atual disponível para fins de quitação das 
obrigações assumidas pela Autarquia Municipal, com base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo 
positivo na data de hoje de R$ 18.288,89. Não houve apontamento de irregularidades. Obediência à 
ordem cronológica de pagamentos. Foram verificados, ainda, os extratos de investimentos contendo 
o montante total e individualizado, aplicado em cada CONTA DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Bradesco, Franklin Templeton e Brazilian Graveyard), conforme relatórios 
extraídos da plataforma eletrônica (SIRU) disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria 
Crédito e Mercado. Passando para a quinta ordem do dia. ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo senhor superintendente, o valor atual das reservas financeiras, 
bem como a posição dos fundos de investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários 
constantes na lei complementar municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de Fevereiro/2020, a 
fim de dar conhecimento de seus saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios 
adotados em relação à segurança, liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado os 
seguintes valores: R$ 87.167.779,41 aplicados em renda fixa, representando 72,59% do total dos 
investimentos e R$ 32.916.355,68 aplicados em renda variável, representando 27,41% das 
aplicações, o que totalizou R$ 120.084.135,09. Em continuidade, os membros deste conselho foram 
informados que no mês passado a carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os 
seguintes índice e em consequência da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID 19, tivemos perdas: 
RETORNO negativo: - R$ 1.638,156,79, equivalente à -1,31%, com meta acumulada de 1,38% e 
GAP de -94,90%, variação de 4,16%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Aproveitamos  para 
constar que as contas do exercício de 2019 exame dos balanços Patrimonial, financeiro, 
orçamentário e respectivas demonstrações foram aprovadas conforme parecer e que foi 
renovado o credenciamento do fundo de investimento do Banco Bradesco S.A. Por fim, falou-se de 
diversos assuntos, inclusive que a empresa de consultoria CRÉDITO E MERCADO, disponibilizou 
gratuitamente 10 acessos do curso de CPA10 à distância, com acesso disponível por 90 dias para os 
membros dos conselhos administrativos e fiscal, e que login e senha já foi liberado para os 
interessados. Após, o Senhor Superintendente, deu por encerrada a terceira assembleia ordinária do 
exercício de dois mil e vinte, solicitando que se possível, fiquem em casa, para cuidar de si e de 
todos ao seu redor, aguardando que essa pandemia passe o mais rápido possível, eu, Eduardo 
Satrapa, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS 
subscrevo a presente Ata ______________________  seguido dos demais membros. 
 
DOROTI DELLA TORRE MANOEL____________________________________________________________ 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS ___________________________________________________ 

 
MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA QUARTA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do exercício de dois mil e vinte, foram convocados em 
primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO 
JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes 
ordens do dia: 01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) 
ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) 
ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando 
início à quarta assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, o senhor Superintendente do 
IPREM CAIEIRAS, EDUARDO SATRAPA, fez menção a quarentena que o país se encontra por 
conta do coronavírus-COVID 19, pois aqueles que podem, devem permanecer em casa. E por 
conta disso o IPREM CAIEIRAS, tem tomado medidas de prevenção e seus atendimentos tem sido 
realizados via telefone, whatsapp e e-mail. Inclusive a pauta desta reunião estará sendo 
transmitida para os conselheiros através de vídeo do whatsapp, passando à primeira ordem do dia, 
EXAME DE DOCUMENTOS, na qual este ponderou que é direito/competência dos membros deste 
conselho solicitarem e examinarem, sempre que julgarem necessário, contas, livros, registros ou 
quaisquer outros documentos relativos à administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, não 
apreciados nas assembleias mensais, tendo por fundamento o inciso I do artigo 17 da lei 
complementar municipal nº 4397/2010, lei federal de acesso às informações públicas nº 12.527/11, 
além de checarem, regularmente, as informações dispostas nas páginas eletrônicas do IPREM 
CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social. Indo para a segunda ordem do dia, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, por meio da qual o senhor superintendente trouxe à presente reunião 
ordinária os seguintes processos administrativos e demais documentos, que após explanações, 
assim ficou deliberado: PROCESSO 033/2020 (IPREM CAIEIRAS – Doação de testes rápidos para 
diagnóstico de COVID-19), doação APROVADA pela maioria dos representantes do Conselho 
Administrativo, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foi transferido para o Município de 
Caieiras em 02/04/2020. Segundo informações da Prefeitura do Município de Caieiras, por meio do 
Secretário de Gestão Pública, não foi possível efetivar a compra dos testes com o valor da doação 
feita pelo IPREM CAIEIRAS, mas que não estão medindo esforços para a compra dos referidos 
testes, mas que existe uma dificuldade muito grande de mercado para tal produto e assim que 
efetivarem a compra nos encaminharão toda a documentação para a prestação de contas; 
PROCESSO 034/2020 (ADRIANA DE LYRA SANTANA MORETTI – Solicitação de 
restituição/compensação previdenciária de valores pagos indevidamente), DEFERIDA; 
PROCESSO 035/2020 (IPREM CAIEIRAS – Folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e 
servidores ativos do Instituto, referente ao mês de Abril/2020), sendo dada ciência dos valores 
bruto e líquido R$ 1.064.410,68 e R$ 860.740,80 respectivamente. Os Senhores Conselheiros 
tomaram ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião ordinária anterior, até esta, 
NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) aos membros da Diretoria 
Executiva do IPREM CAIEIRAS. Foi elaborada pela Diretoria Administrativa e Financeira a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2021, para envio para a Câmara Municipal, sendo os valores estimativos 
de Receitas R$ 25.084.658,09 e de Despesas de R$ 19.989.321,22, sendo esta APROVADA 
pelos membros deste Conselho. Passando para a terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO 
DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por parte dos membros deste conselho, 
quanto ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das 
contribuições previdenciárias promovidas pela Administração Direta, bem como pelo Legislativo 
Municipal, IPREM CAIEIRAS, além de demais Entes e segurados, referente ao mês de 
competência Março/2020, mediante a conferência dos respectivos extratos bancários da conta 
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corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica Federal. Aproveitando inclusive para informar 
que os entes efetuaram TODOS OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de 
Março/2020. Indo para a quarta ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados 
e deliberados pelos membros do conselho fiscal, os extratos bancários, contendo os valores totais, 
movimentados na conta corrente - Caixa Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, 
durante o mês de Abril/2020, bem como o saldo atual disponível para fins de quitação das 
obrigações assumidas pela Autarquia Municipal, com base no fluxo de caixa do mês atual, com 
saldo positivo na data de hoje de R$ 12.014,62. Não houve apontamento de irregularidades. 
Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram verificados, ainda, os extratos de 
investimentos contendo o montante total e individualizado, aplicado em cada CONTA DE 
INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Franklin Templeton e 
Brazilian Graveyard), conforme relatórios extraídos da plataforma eletrônica (SIRU) disponibilizada 
pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a quinta ordem do dia. 
ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo senhor 
superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como a posição dos fundos de 
investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários constantes na lei complementar 
municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de Março/2020, a fim de dar conhecimento de seus 
saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios adotados em relação à 
segurança, liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado os seguintes valores: R$ 
85.868.946,72 aplicados em renda fixa, representando 76,96% do total dos investimentos e R$ 
25.705.231,77 aplicados em renda variável, representando 23,04% das aplicações, o que totalizou 
R$ 111.574.178,49. Em continuidade, os membros deste conselho foram informados que no mês 
passado a carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os seguintes índice e em 
consequência da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID 19, tivemos perdas: RETORNO 
negativo: - R$ 8.939,956,60, equivalente à 0,57% no mês, com meta acumulada de 1,96% e 
GAP de -441,03%, variação de 16%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Por fim, falou-se de 
diversos assuntos, inclusive que a fiscalização do TEC/SP nos enviou diversas requisições de 
documentos, sobre as aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2019 e que no mês de 
Maio próximo irá realizar virtualmente a análise das contas do exercício de 2019 e para isso 
solicitará ainda mais documentos. Aproveitou-se também para mencionar a Publicação da Portaria 
nº 9.907 de 14 de Abril passado, do Ministério da Economia que estabelece a maior 
profissionalização de dirigentes e conselheiros de RPPS. Após, o Senhor Superintendente, deu 
por encerrada a quarta assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, solicitando que se 
possível, fiquem em casa, para cuidar de si e de todos ao seu redor, aguardando que essa 
pandemia passe o mais rápido possível, eu, Eduardo Satrapa, Superintendente do Instituto de 
Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS subscrevo a presente Ata 
______________________  seguido dos demais membros. 

 
DOROTI DELLA TORRE MANOEL____________________________________________________________ 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS ___________________________________________________ 

 
MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA QUINTA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Maio do exercício de dois mil e vinte, foram convocados em primeira 
chamada, os senhores conselheiros: DOROTI DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO JOSÉ 
SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes ordens do dia: 
01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) ACOMPANHAMENTO DAS 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à quinta assembleia 
ordinária do exercício de dois mil e vinte, o senhor Superintendente do IPREM CAIEIRAS, 
EDUARDO SATRAPA, fez menção a quarentena que o país se encontra por conta do coronavírus-
COVID 19, pois aqueles que podem, devem permanecer em casa. E por conta disso o IPREM 
CAIEIRAS, tem tomado medidas de prevenção e seus atendimentos tem sido realizados via telefone, 
whatsapp e e-mail. Inclusive a pauta desta reunião estará sendo transmitida para os conselheiros 
através de vídeo do whatsapp, passando à primeira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na 
qual este ponderou que é direito/competência dos membros deste conselho solicitarem e 
examinarem, sempre que julgarem necessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros 
documentos relativos à administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas 
assembleias mensais, tendo por fundamento o inciso I do artigo 17 da lei complementar municipal nº 
4397/2010, lei federal de acesso às informações públicas nº 12.527/11, além de checarem, 
regularmente, as informações dispostas nas páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de 
seus órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
Secretaria da Previdência Social. Indo para a segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por 
meio da qual o senhor superintendente trouxe à presente reunião ordinária a notícia que o 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IPREM CAIEIRAS encontra-se válido até o dia 
18/06/2020 e mencionou os seguintes processos administrativos e demais documentos, que após 
explanações, assim ficou deliberado: PROCESSO 033/2020 (IPREM CAIEIRAS – Doação de testes 
rápidos para diagnóstico de COVID-19), doação APROVADA pela maioria dos representantes do 
Conselho Administrativo, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foi transferido para o Município 
de Caieiras em 02/04/2020, ocorre que houve dificuldades na aquisição dos testes e na data de 
ontem 27/05/2020 a Prefeitura efetuou a DEVOLUÇÃO da doação anteriormente efetuado; 
PROCESSO 036/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação do Contrato nº 001/2017, prestação dos 
serviços de  cessão de direito real de uso de software com acesso exclusivo via WEB, oferecido 
como serviço SAAS de gestão para atendimento a população, (site PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA), firmado com a empresa CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL LTDA.), contrato prorrogado com aplicação do índice de reajuste INPC/IBGE, com o 
valor mensal de R$ 2.196,40 (dois mil cento e noventa e seis reais e quarenta centavos), perfazendo 
o total de R$ 26.356,80 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), pelo 
período de 12 (doze) meses; PROCESSO 037/2020 (MAYARA MELO DE ABREU, CLAUDIA 
BEATRIZ ALVES DIEZ MUROLLO, GABRIEL DE OLIVEIRA INFANTE e YURI RAMON PEREIRA - 
Solicitação de restituição/compensação previdenciária de valores pagos indevidamente pela Câmara 
Municipal), EM ANÁLISE PELA PGM; PROCESSO 038/2020 (RUTE GONÇALVES DA SILVA GIL – 
Aposentadoria voluntária especial para professor, integral pela média), EM ANÁLISE; PROCESSO 
039/2020 (RUTE GONÇALVES DA SILVA GIL – Certidão de Abono de Permanência), EM ANÁLISE; 
PROCESSO 040/2020 (RENATA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS – Aposentadoria voluntária 
especial para professor, integral Artigo 6º EC 41/2003), EM ANÁLISE. Os Senhores Conselheiros 
tomaram ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião ordinária anterior, até esta, 
NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) aos membros da Diretoria 
Executiva do IPREM CAIEIRAS. Passando para a terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO DAS 
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CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por parte dos membros deste conselho, quanto 
ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das contribuições 
previdenciárias promovidas pela Administração Direta, bem como pelo Legislativo Municipal, IPREM 
CAIEIRAS, além de demais Entes e segurados, referente ao mês de competência Abril/2020, 
mediante a conferência dos respectivos extratos bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da 
Caixa Econômica Federal. Aproveitando inclusive para informar que os entes efetuaram TODOS OS 
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de Abril/2020. Indo para a quarta ordem do dia, 
VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos membros do conselho fiscal, 
os extratos bancários, contendo os valores totais, movimentados na conta corrente - Caixa 
Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o mês de Maio/2020, bem como o 
saldo atual disponível para fins de quitação das obrigações assumidas pela Autarquia Municipal, com 
base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo positivo na data de ontem de R$ 17.258,20. Não 
houve apontamento de irregularidades. Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram 
verificados, ainda, os extratos de investimentos contendo o montante total e individualizado, aplicado 
em cada CONTA DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, 
Franklin Templeton e Brazilian Graveyard), conforme relatórios extraídos da plataforma eletrônica 
(SIRU) disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a 
quinta ordem do dia ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi demonstrado, 
pelo senhor superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como a posição dos fundos 
de investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários constantes na lei complementar 
municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de Abril/2020, a fim de dar conhecimento de seus 
saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios adotados em relação à segurança, 
liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado os seguintes valores: R$ 87.297.686,09 
aplicados em renda fixa, representando 76,63% do total dos investimentos e R$ 26.618.492,59 
aplicados em renda variável, representando 23,37% das aplicações, o que totalizou R$ 
113.916.178,68. Em continuidade, os membros deste conselho foram informados que no mês 
passado a carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os seguintes índices que em 
consequência da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID 19, foram os seguintes: RETORNO: R$ 
1.677.000,19, equivalente à 0,14% no mês, com meta acumulada de 2,10%,  GAP acumulado 
negativo de -345,36% e variação de 7,55%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Por fim, falou-se 
de diversos assuntos, inclusive sobre a fiscalização das contas do exercício de 2019 realizadas pelo 
TCE/SP que nos enviou 03 (três) requisições de documentos, cumprindo-nos informar que parte da 
requisição nº 001/2020 foi enviada na data de 21/05 p.p e que as demais tiveram seu prazo 
prorrogado para 29/05 p.f em virtude da antecipação de diversos feriados para conter o avanço do 
coronavírus-COVID 19. Aproveitou-se também para mencionar que JHONATAN HENRIQUE 
SANTOS CONCEIÇÃO deixou de ser pensionista, uma vez que completou 18 anos em 04/04/2020 e 
que ANA JULIA NUNES MING DA COSTA deixará de ser a partir do mês que vem, pois também 
completou 18 anos em 10/05/2020. Após, o Senhor Superintendente, deu por encerrada a quinta 
assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, solicitando que se possível, fiquem em casa, 
para cuidar de si e de todos ao seu redor, aguardando que essa pandemia passe o mais rápido 
possível, eu, Eduardo Satrapa, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - 
IPREM CAIEIRAS subscrevo a presente Ata ______________________  seguido dos demais 
membros. 

 
DOROTI DELLA TORRE MANOEL____________________________________________________________ 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS ___________________________________________________ 

 
MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA  DA  SEXTA  ASSEMBLEIA  ORDINÁRIA  DO  EXERCÍCIO  DE  DOIS  MIL  E  VINTE
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS

 Aos vinte e nove dias do mês de Junho do exercício de dois mil e vinte, foram convocados
em  primeira  chamada,  os  senhores  conselheiros:  DOROTI  DELLA  TORRE  MANOEL,
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI, com
as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS
03) ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05)
ACOMPANHAMENTO  DAS  APLICAÇÕES  FINANCEIRAS  e  06)  ASSUNTOS  GERAIS.
Dando  início  à  sexta  assembleia  ordinária  do  exercício  de  dois  mil  e  vinte,  o  senhor
Superintendente do IPREM CAIEIRAS, EDUARDO SATRAPA, fez menção a quarentena que
o país se encontra por conta do coronavírus-COVID 19, pois aqueles que podem, devem
permanecer  em  casa.  E  por  conta  disso  o  IPREM  CAIEIRAS,  tem  tomado  medidas  de
prevenção.  Por  conta  da  flexibilização  da  quarentena  no  Estado  de  São  Paulo,  seus
atendimentos tem sido realizados com prévio agendamento via telefone, whatsapp ou e-mail.
Inclusive a pauta desta reunião estará sendo transmitida para os conselheiros através de
vídeo do whatsapp, passando à primeira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na qual
este  ponderou  que  é  direito/competência  dos  membros  deste  conselho  solicitarem  e
examinarem, sempre que julgarem necessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros
documentos relativos à administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas
assembleias mensais,  tendo por  fundamento o inciso I  do artigo 17 da lei  complementar
municipal nº 4397/2010, lei federal de acesso às informações públicas nº 12.527/11, além de
checarem,  regularmente,  as  informações  dispostas  nas  páginas  eletrônicas  do  IPREM
CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social. Indo para a segunda ordem do
dia,  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS,  por  meio  da  qual  o  senhor  superintendente  trouxe  à
presente  reunião  ordinária  a  notícia  que  o  CERTIFICADO  DE  REGULARIDADE
PREVIDENCIÁRIA DO IPREM CAIEIRAS foi  RENOVADO e  encontra-se válido até o dia
19/12/2020  e  mencionou  os  seguintes  processos  administrativos  eletrôncos  e  demais
documentos,  que  após  explanações,  assim  ficou  deliberado:  PROCESSO  037/2020
(MAYARA MELO DE ABREU, CLAUDIA BEATRIZ ALVES DIEZ MUROLLO, GABRIEL DE
OLIVEIRA INFANTE e YURI  RAMON PEREIRA -  Solicitação de restituição/compensação
previdenciária  de  valores  pagos  indevidamente  pela  Câmara  Municipal),  DEFERIDO;
PROCESSO  038/2020 (RUTE  GONÇALVES  DA SILVA GIL  –  Aposentadoria  voluntária
especial  para  professor,  integral  pela  média),  DEFERIDA;  PROCESSO 039/2020 (RUTE
GONÇALVES  DA  SILVA  GIL  –  Certidão  de  Abono  de  Permanência),  DEFERIDO;
PROCESSO  040/2020 (RENATA  APARECIDA  OLIVEIRA  SANTOS  –  Aposentadoria
voluntária especial para professor, integral Artigo 6º EC 41/2003),  DEFERIDO;  PROCESSO
041/2020  (IPREM  CAIEIRAS  –  Folha  de  pagamento  dos  aposentados,  pensionistas  e
servidores  ativos  do  Instituto,  referente  ao  mês  de  Maio/2020),  sendo  dada  ciência  dos
valores  bruto  e  líquido,  R$ 1.091.994,78  e  R$ 852.421,83  respectivamente;  PROCESSO
042/2020  (IPREM CAIEIRAS –  Regularização  de DCTF),  em análise  PGM; PROCESSO
043/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação do Contrato nº 004/2019, prestação dos serviços
de medicina do trabalho e perícia médica previdenciária, firmado com a empresa GRAZIMIL
ASSESSEORIA, CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPP, contrato
prorrogado com aplicação do índice de reajuste INPC/IBGE, com o valor de cada perícia de
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R$ 284,84 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo o total
de R$ 48.422,80 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos),
pelo  período  de  12  (doze)  meses,  DEFERIDO;  PROCESSO  044/2020  (SEBASTIÃO
RODRIGUES – Solicitação de isenção de desconto de Imposto de Renda devido moléstia
grave),  aguardando  perícia;  PROCESSO  045/2020 (MARIO  AUGUSTO  MARTINHO  –
Aposentadoria voluntária Proporcional por Idade), em análise; PROCESSO 046/2020 (IPREM
CAIEIRAS –  Folha  de  pagamento  dos  aposentados,  pensionistas  e  servidores  ativos  do
Instituto, referente ao mês de Junho/2020), sendo dada ciência dos valores bruto e líquido,
R$ 1.061.355,23  e  R$  856.978,48  respectivamente.  Os  Senhores  Conselheiros  tomaram
ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião ordinária anterior, até esta, NÃO
HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) aos membros da Diretoria
Executiva  do  IPREM  CAIEIRAS.  Passando  para  a  terceira  ordem  do  dia,
ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por parte
dos membros deste conselho, quanto ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo
às retenções e repasses das contribuições previdenciárias promovidas pela Administração
Direta, bem como pelo Legislativo Municipal,  IPREM CAIEIRAS, além de demais Entes e
segurados,  referente  ao  mês  de  competência  Maio/2020,  mediante  a  conferência  dos
respectivos extratos bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica
Federal.  Aproveitando  inclusive  para  informar  que  o  Executivo  (PREFEITURA)  realizou
apenas o REPASSE dos servidores ao IPREM CAIEIRAS no valor de R$ 588.605,73,
devido a promulgação da Lei Municipal nº 5343/2020 que permite a suspensão dos repasses
PATRONAIS  de  01/03/2020  à  31/12/2020.  Os  demais  entes  efetuaram  TODOS  OS
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de Maio/2020. Indo para a quarta ordem
do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos membros do
conselho fiscal, os extratos bancários, contendo os valores totais, movimentados na conta
corrente - Caixa Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o mês de
Junho/2020,  bem  como  o  saldo  atual  disponível  para  fins  de  quitação  das  obrigações
assumidas pela Autarquia Municipal, com base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo
positivo na data de 26/06/2020 de R$ 7.875,74. Não houve apontamento de irregularidades.
Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram verificados, ainda, os extratos de
investimentos contendo o montante total  e individualizado,  aplicado em cada CONTA DE
INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Franklin Templeton e
Brazilian  Graveyard),  conforme  relatórios  extraídos  da  plataforma  eletrônica  (SIRU)
disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a
quinta  ordem  do  dia  ACOMPANHAMENTO  DAS  APLICAÇÕES  FINANCEIRAS,  foi
demonstrado, pelo senhor superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como
a  posição  dos  fundos  de  investimentos,  garantidores  dos  benefícios  previdenciários
constantes na lei complementar municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de Maio/2020,
a fim de dar conhecimento de seus saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos
critérios  adotados  em relação  à  segurança,  liquidez  e  diversificação  dos  fundos,  ficando
confirmado os seguintes valores: R$ 87.573.162,71 aplicados em renda fixa, representando
74,95%  do  total  dos  investimentos  e  R$  29.262.293,23  aplicados  em  renda  variável,
representando 25,05% das aplicações, o que totalizou R$ 116.835.455,94. Em continuidade,
os  membros  deste  conselho  foram  informados  que  no  mês  passado  a  carteira  de
investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os seguintes índices que em consequência da
PANDEMIA  DO  CORONAVÍRUS-COVID  19,  foram  os  seguintes:  RETORNO:  R$
2.274.277,26, equivalente à 0,07% meta no mês, com meta acumulada de 2,18%, GAP
acumulado negativo de -248,93% e variação de 3,92%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89%
a.a. Por fim, falou-se de ASSUNTOS DIVERSOS, inclusive sobre a fiscalização das contas
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do  exercício  de  2019  realizadas  pelo  TCE/SP  que  nos  enviou  mais  01  requisição  de
documentos e nos solicitou outros documentos, cumprindo-nos informar que os documentos
diversos foram enviados em 10/06/2020 e a requisição nº 004/2020 foi respondida na data de
15/06 p.p. Aproveitou-se também para mencionar que MARIA MENEGHINE DOS SANTOS E
ZOE GARCIA DE AZEVEDO faleceram e a partir do mês que vem não farão mais parte da
folha  de  pagamentos  do  IPREM  CAIEIRAS.  Após,  o  Senhor  Superintendente,  deu  por
encerrada a sexta assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, solicitando que se
possível, fiquem em casa, para cuidar de si e de todos ao seu redor, aguardando que essa
pandemia passe o mais rápido possível, eu, Eduardo Satrapa, Superintendente do Instituto
de  Previdência  Municipal  de  Caieiras  -  IPREM  CAIEIRAS  subscrevo  a  presente  Ata
______________________ seguido dos demais membros. 

DOROTI DELLA TORRE MANOEL___________________________________________________

CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS __________________________________________

MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________
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ATA DA SÉTIMA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO  EXERCÍCIO  DE  DOIS  MIL  E  VINTE
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS

 Aos trinta dias do mês de Julho do exercício de dois mil e vinte, foram convocados em pri-
meira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO
JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes
ordens do dia: 01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) ACOM-
PANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) ACOMPA-
NHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à
sétima assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, o senhor Superintendente do
IPREM CAIEIRAS, EDUARDO SATRAPA, fez menção a quarentena que o país se encontra
por conta do coronavírus-COVID 19, pois aqueles que podem, devem permanecer em casa.
E por conta disso o IPREM CAIEIRAS, tem tomado medidas de prevenção. Por conta da fle-
xibilização da quarentena no Estado de São Paulo, seus atendimentos tem sido realizados
com prévio agendamento via telefone, whatsapp ou e-mail. Inclusive a pauta desta reunião
estará sendo transmitida para os conselheiros através de vídeo do whatsapp, passando à pri-
meira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na qual este ponderou que é direito/com-
petência dos membros deste conselho solicitarem e examinarem, sempre que julgarem ne-
cessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros documentos relativos à administração
do IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas assembleias mensais, tendo por fun-
damento o inciso I do artigo 17 da lei complementar municipal nº 4397/2010, lei federal de
acesso às informações públicas nº 12.527/11, além de checarem, regularmente, as informa-
ções dispostas nas páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de
controle externo, em especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da
Previdência Social. Indo para a segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por meio
da qual o senhor superintendente trouxe à presente reunião ordinária a notícia que o CERTI-
FICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO IPREM CAIEIRAS encontra-se válido
até o dia 19/12/2020 e mencionou os seguintes processos administrativos eletrônicos e de-
mais documentos,  que após explanações,  assim ficou deliberado:  PROCESSO 044/2020
(SEBASTIÃO RODRIGUES – Solicitação de isenção de desconto de Imposto de Renda devi-
do moléstia grave), passou por perícia, onde foi confirmada a patologia, aguardando análise
PGM;  PROCESSO 045/2020 (MARIO AUGUSTO MARTINHO – Aposentadoria  voluntária
Proporcional por Idade),  CONCEDIDA;  PROCESSO 047/2020 (RENATA APARECIDA OLI-
VEIRA SANTOS – Abono de Permanência), em análise; PROCESSO 048/2020 (APARECIDA
DE FREITAS GOSMANO – Aposentadoria voluntária Integral com fundamento no Artigo 3º da
EC 47/2005), em análise; PROCESSO 049/2020 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS – CA-
ROLINE GOMES MARCELINO, MARCIA OLIVEIRA SANTOS SERRÃO e SANDRA AGOSTI-
NELLI DE ARAUJO - Solicitação de restituição/compensação previdenciária de valores pagos
indevidamente pela Câmara Municipal), em análise;  PROCESSO 050/2020  (IPREM CAIEI-
RAS – Folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do Instituto,
referente ao mês de Julho/2020), em andamento; PROCESSO 051/2020 (AGENOR BUENO
DA SILVA – Pensão por morte da aposentada BENEDITA GOMES DA SILVA, em análise. Os
Senhores Conselheiros tomaram ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião
ordinária anterior, até esta, NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos (Adianta-
mento) aos membros da Diretoria Executiva do IPREM CAIEIRAS. Foi apresentada a AVALI-
AÇÃO ATUARIAL DATA BASE: 31/12/2019,  elaborada pelo Sr.  André Sablewski  Grau –
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Atuário com registro no IBA, onde foi observada uma pequena melhora no resultado atuarial,
demonstrando a solidez do Equilíbrio Financeiro e Atuarial. O cenário equilibrado, que  não
apresenta déficit  atuarial,  enquadra o RPPS nos termos da EC 103/19,  quanto a  NÃO
OBRIGATORIEDADE de alterar as alíquotas de contribuição funcional. Tão pouco é neces-
sário alterar as regras de aposentadoria, da forma com que ocorreu com a reforma da previ-
dência, ou seja, as alíquotas de contribuição previdenciária que atualmente são de 20% da
parte patronal e 12% da parte do servidor, continuam as mesmas. A presente AVALIAÇÃO
ATUARIAL é considerada APROVADA pelos membros deste Conselho. Passando para a
terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida
verificação,  por  parte  dos  membros  deste  conselho,  quanto  ao  montante  repassado  ao
IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das contribuições previdenciárias promo-
vidas pela Administração Direta, bem como pelo Legislativo Municipal,  IPREM CAIEIRAS,
além de demais Entes e segurados, referente ao mês de competência Junho/2020, mediante
a conferência dos respectivos extratos bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da
Caixa Econômica Federal. Aproveitando inclusive para informar que o Executivo (PREFEITU-
RA) realizou  apenas o REPASSE dos servidores ao IPREM CAIEIRAS no valor de R$
586.391,77, devido a promulgação da Lei Municipal nº 5343/2020 que permite a suspensão
dos repasses PATRONAIS de 01/03/2020 à 31/12/2020. Os demais entes efetuaram TODOS
OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de Junho/2020. Indo para a quarta
ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos mem-
bros do conselho fiscal, os extratos bancários, contendo os valores totais, movimentados na
conta corrente - Caixa Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o mês
de Julho/2020, bem como o saldo atual disponível para fins de quitação das obrigações assu-
midas pela Autarquia Municipal, com base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo positivo
na data de 29/07/2020 de R$ 3.372,08. Não houve apontamento de irregularidades. Obediên-
cia à ordem cronológica de pagamentos. Foram verificados, ainda, os extratos de investimen-
tos contendo o montante total e individualizado, aplicado em cada CONTA DE INVESTIMEN-
TO (Banco do Brasil,  Caixa Econômica Federal,  Bradesco, Franklin Templeton e Brazilian
Graveyard),  conforme relatórios  extraídos  da  plataforma eletrônica  (SIRU)  disponibilizada
pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a quinta ordem do
dia ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo senhor
superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como a posição dos fundos de
investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários constantes na lei complementar
municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de Junho/2020, a fim de dar conhecimento de
seus saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios adotados em relação
à segurança, liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado os seguintes valores:
R$ 88.065.411,68 aplicados em renda fixa, representando 74,12% do total dos investimentos
e R$ 30.752.873,05 aplicados em renda variável, representando 25,88% das aplicações, o
que totalizou R$ 118.818.284,73. Em continuidade, os membros deste conselho foram infor-
mados que no mês passado a carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os se-
guintes índices que em consequência da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID 19, foram
os  seguintes:  RETORNO:  R$  2.437.828,79,  com  retorno  acumulado  negativo  de  -
4.141.438,77, equivalente à 2,09% meta mensal, retorno acumulado negativo de -3,45%,
meta mês de 0,74%, com meta acumulada de 2,93%, GAP acumulado negativo de -
117,56% e variação positiva de 3,31%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Por fim, falou-
se de  ASSUNTOS DIVERSOS, inclusive mencionando que a AVALIAÇÃO ATUARIAL data
base: 31/12/2019 foi encaminhada para a fiscalização do TCE/SP na data de 21 de Julho p.p.
Após, o Senhor Superintendente, deu por encerrada a sétima assembleia ordinária do exercí-
cio de dois mil e vinte, solicitando que se possível, fiquem em casa, para cuidar de si e de to-

2

 



Instituto de Previde�ncia Municipal de CaieirasInstituto de Previde�ncia Municipal de Caieiras
CNPJ: 13.123.565/0001-08

7ª Reunia% o Ordina' ria - 2020

dos ao seu redor, aguardando que essa pandemia passe o mais rápido possível, eu, Eduardo
Satrapa, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEI-
RAS subscrevo a presente Ata ______________________ seguido dos demais membros. 

DOROTI DELLA TORRE MANOEL___________________________________________________

CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS __________________________________________

MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________
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ATA DA OITAVA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Agosto do exercício de dois mil e vinte, foram convocados em 
primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI DELLA TORRE MANOEL, 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI, com 
as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 
03) ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) 
ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. 
Dando início à oitava assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, o senhor 
Superintendente do IPREM CAIEIRAS, EDUARDO SATRAPA, fez menção a quarentena que 
o país se encontra por conta do coronavírus-COVID 19, pois aqueles que podem, devem 
permanecer em casa. E por conta disso o IPREM CAIEIRAS, tem tomado medidas de 
prevenção. Por conta da flexibilização da quarentena no Estado de São Paulo, e sabendo 
que a sub região norte da Região Metropolitana de São Paulo encontra-se na fase amarela 
desde 24 de agosto último,  seus atendimentos tem sido realizados com prévio agendamento 
via telefone, whatsapp ou e-mail. Inclusive a pauta desta reunião estará sendo transmitida 
para os conselheiros através de vídeo do whatsapp, passando à primeira ordem do dia, 
EXAME DE DOCUMENTOS, na qual este ponderou que é direito/competência dos membros 
deste conselho solicitarem e examinarem, sempre que julgarem necessário, contas, livros, 
registros ou quaisquer outros documentos relativos à administração do IPREM CAIEIRAS, 
porventura, não apreciados nas assembleias mensais, tendo por fundamento o inciso I do 
artigo 17 da lei complementar municipal nº 4397/2010, lei federal de acesso às informações 
públicas nº 12.527/11, além de checarem, regularmente, as informações dispostas nas 
páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de controle externo, em 
especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social. 
Indo para a segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por meio da qual o senhor 
superintendente trouxe à presente reunião ordinária a notícia que o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO IPREM CAIEIRAS encontra-se válido até o dia 
19/12/2020 e mencionou os seguintes processos administrativos eletrônicos e demais 
documentos, que após explanações, assim ficou deliberado: PROCESSO 047/2020 (RENATA 
APARECIDA OLIVEIRA SANTOS – Abono de Permanência), CONCEDIDO; PROCESSO 
048/2020 (APARECIDA DE FREITAS GOSMANO – Aposentadoria voluntária Integral com 
fundamento no Artigo 3º da EC 47/2005), CONCEDIDA; PROCESSO 050/2020 (IPREM 
CAIEIRAS – Folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do 
Instituto, referente ao mês de Julho/2020), sendo dada ciência dos valores bruto e líquido, R$ 
1.090.866,42 e R$ 899.073,38 respectivamente; PROCESSO 051/2020 (AGENOR BUENO 
DA SILVA – Pensão por morte da aposentada BENEDITA GOMES DA SILVA, CONCEDIDA; 
PROCESSO 052/2020 (ANA LUCIA COELHO PEDROSO – Aposentadoria voluntária integral 
pela média, especial para professor, com base no art. 40 da CF/88), em análise; PROCESSO 
053/2020 (ANA LUCIA COELHO PEDROSO – Abono de Permanência), em análise; 
PROCESSO 054/2020 (MARIA RODRIGUES FERREIRA LATANCIO – Pensão por morte do 
aposentado LUIZ COMBINATO LATANCIO, CONCEDIDA; PROCESSO 055/2020 (MARIA 
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INES DE MORAES – Pensão por morte do servidor ativo WLADYMIR MANCINI, 
INDEFERIDA; PROCESSO 056/2020 (JOSÉ JULIO DE JESUS – Aposentadoria voluntária 
integral pela média, com base no art. 40 da CF/88), em análise; PROCESSO 057/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do 
Instituto, referente ao mês de Agosto/2020), sendo dada ciência dos valores bruto e líquido R$ 

1.081.992,72 e R$ 877.511,29 respectivamente - APROVADA. Os Senhores Conselheiros 
tomaram ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião ordinária anterior, até 
esta, NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) aos membros da 
Diretoria Executiva do IPREM CAIEIRAS. Passando para a terceira ordem do dia, 
ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por parte 
dos membros deste conselho, quanto ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo 
às retenções e repasses das contribuições previdenciárias promovidas pela Administração 
Direta, bem como pelo Legislativo Municipal, IPREM CAIEIRAS, além de demais Entes e 
segurados, referente ao mês de competência Agosto/2020, mediante a conferência dos 
respectivos extratos bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica 
Federal. Aproveitando inclusive para informar que o Executivo (PREFEITURA) realizou 
apenas o REPASSE dos servidores ao IPREM CAIEIRAS no valor de R$ 587.610,15, 
devido a promulgação da Lei Municipal nº 5343/2020 que permite a suspensão dos repasses 
PATRONAIS de 01/03/2020 à 31/12/2020. Os demais entes efetuaram TODOS OS 
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de Agosto/2020. Indo para a quarta 
ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos 
membros do conselho fiscal, os extratos bancários, contendo os valores totais, movimentados 
na conta corrente - Caixa Econômica Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o 
mês de Agosto/2020, bem como o saldo atual disponível para fins de quitação das obrigações 
assumidas pela Autarquia Municipal, com base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo 
positivo na data de 26/08/2020 de R$ 7.180,24. Não houve apontamento de irregularidades. 
Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram verificados, ainda, os extratos de 
investimentos contendo o montante total e individualizado, aplicado em cada CONTA DE 
INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Franklin Templeton e 
Brazilian Graveyard), conforme relatórios extraídos da plataforma eletrônica (SIRU) 
disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a 
quinta ordem do dia ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi 
demonstrado, pelo senhor superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como 
a posição dos fundos de investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários 
constantes na lei complementar municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de 
Julho/2020, a fim de dar conhecimento de seus saldos totais, retornos e perdas 
individualizadas além dos critérios adotados em relação à segurança, liquidez e diversificação 
dos fundos, ficando confirmado os seguintes valores: R$ 88.981.006,60 aplicados em renda 
fixa, representando 72,92% do total dos investimentos e R$ 33.047.237,75 aplicados em 
renda variável, representando 27,08% das aplicações, o que totalizou R$ 122.028.244,35. 
Em continuidade, os membros deste conselho foram informados que no mês passado a 
carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os seguintes índices: RETORNO: R$ 
3.718.722,39, com retorno acumulado negativo de -422.716,38, equivalente à 3,13% 
meta mensal, retorno acumulado negativo de -0,43%, meta mês de 0,89%, com meta 
acumulada de 3,85%, GAP acumulado negativo de -11,10% e variação positiva de 
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3,31%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Aproveitamos o ensejo para informar que a foi 
elaborada pela Diretoria Administrativa e Financeira a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA 
2021), sendo os valores estimativos de Receitas R$ 25.084.658,09 e de Despesas de R$ 

19.989.321,22, ficando APROVADA pelos membros desta Conselho. Por fim, falou-se de 
ASSUNTOS DIVERSOS, mencionando inclusive que provavelmente a próxima reunião será 
presencial, tomando-se todas as medidas de prevenção possíveis à COVID-19. Após, o 
Senhor Superintendente, deu por encerrada a oitava assembleia ordinária do exercício de 
dois mil e vinte, eu, Eduardo Satrapa, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal 
de Caieiras - IPREM CAIEIRAS subscrevo a presente Ata ______________________ 
seguido dos demais membros.  

 

 

DOROTI DELLA TORRE MANOEL___________________________________________________ 

 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS __________________________________________ 

 

 

MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA NONA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos trinta dias do mês de Setembro do exercício de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 
minutos foram convocados em primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI 
DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA 
CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE 
DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) ACOMPANHAMENTO DAS 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à nona assembleia 
ordinária do exercício de dois mil e vinte, o senhor Superintendente do IPREM CAIEIRAS, 
EDUARDO SATRAPA, agradeceu a compreensão de todos os conselheiros, uma vez que por 
conta da pandemia do coronavírus-COVID 19, nossas reuniões anteriores foram virtuais, uma 
vez que o país encontrava-se em quarentena, devendo todos que pudessem, permanecer em 
casa. Assim iniciamos nossa reunião passando à primeira ordem do dia, EXAME DE 
DOCUMENTOS, na qual este ponderou que é direito/competência dos membros deste 
conselho solicitarem e examinarem, sempre que julgarem necessário, contas, livros, registros 
ou quaisquer outros documentos relativos à administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, 
não apreciados nas assembleias mensais, tendo por fundamento o inciso I do artigo 17 da lei 
complementar municipal nº 4397/2010, lei federal de acesso às informações públicas nº 
12.527/11, além de checarem, regularmente, as informações dispostas nas páginas 
eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de controle externo, em especial 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social. Indo para a 
segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por meio da qual o senhor 
superintendente trouxe à presente reunião ordinária a notícia que o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO IPREM CAIEIRAS encontra-se válido até o dia 
19/12/2020 e mencionou os seguintes processos administrativos eletrônicos e demais 
documentos, que após explanações, assim ficou deliberado: PROCESSO 052/2020 (ANA 
LUCIA COELHO PEDROSO – Aposentadoria voluntária integral pela média, especial para 
professor, com base no art. 40 da CF/88), CONCEDIDA; PROCESSO 053/2020 (ANA LUCIA 
COELHO PEDROSO – Abono de Permanência), CONCEDIDO; PROCESSO 056/2020 
(JOSÉ JULIO DE JESUS – Aposentadoria voluntária integral pela média, com base no art. 40 
da CF/88), CONCEDIDA; PROCESSO 058/2020 (CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS 
SANTOS/WAGNER DE CARLI SILVA  – Restituição/Compensação de valores pagos a maior 
pela Câmara Municipal), DEFERIDO; PROCESSO 059/2020 (IPREM CAIEIRAS – 
Renovação Anual deCertificação CGRPPS APIMEC de Eduardo Satrapa, Roberta Sellmer 
Bertolo e Renata Mucelini Turbuk, valor de R$ 75,00 com vencimento em 15/10/2020, em 
andamento; PROCESSO 060/2020 (IPREM CAIEIRAS – Recadastramento aposentados e 
pensionistas 2020) período de 08/09 à 09/10/2020, com agendamento prévio via e-
mail/whatsapp, em andamento, sendo que 75% dos segurados já realizaram o 
recadastramento; PROCESSO 061/2020 (IPREM CAIEIRAS – Ressarcimento pela Prefeitura 
dos valores pagos pagos pelo Instituto após a promulgação da EC nº 103/2019 de 12 de 
Novembro de 2019 de segurados no gozo de auxílio por incapacidade temporária) em análise 
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PGM; PROCESSO 062/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação ao Termo de Contrato nº 
006/2019 firmado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A., para disponibilização de 
equipamentos de informática, por meio de locação de desktops), sendo aplicado o índice de 
reajuste INPC-IBGE equivalente à 2,940421%, passando cada equipamento a custar R$ 
152,34 perfazendo o valor mensal de R$ 761,70 e global de R$ 9.140,40, CONTRATO 
PRORROGADO pelo período de mais 12 meses; PROCESSO 063/2020 (IPREM 
CAIEIRAS – Prorrogação ao Termo de Contrato nº 007/2019 firmado com a empresa 
TELEFÔNICA BRASIL S/A., para disponibilização de serviços de telefonia e internet), sendo 
aplicado o índice de reajuste INPC-IBGE equivalente à 2,940421%, passando o valor mensal 
a ser de R$ 1.459,38 e global de R$ 17.512,56, CONTRATO PRORROGADO pelo período 
de mais 12 meses; Aproveitamos o momento para informar-lhes que foi promulgada a 
Medida Provisória nº 961 em 06 de Maio de 2020 pelo Senhor Presidente Jair Bolsonaro e 
que por conta do COVID-19 as compras de bens e serviços por meio de dispensa de licitação 
passaram a ter o limite de R$ 50.000,00; PROCESSO 064/2020 (ADRIANA KRONKA 
CORREA LEITE- Pensão por morte do aposentado JUVENAL CORREA LEITE FILHO), 
CONCEDIDA e rateada entre as filhas menores de idade ANA CAROLINA E MARIA 
CLARA KRONKA CORREA LEITE; PROCESSO 065/2020 (JOSÉ QUINTILHANO 
BERNARDES – Solicitação de cópias referentes à sua aposentadoria pelo RPPS, a fim de 
solicitação de pensão por morte da esposa no INSS/RGPS) cópias emitidas; PROCESSO 
066/2020 (WAGNER ANTONIO SANTIAGO ALEIXO - Pensão por morte da servidora efetiva 
SONIA REGINA ESPINDOLA ALEIXO), em análise; PROCESSO 067/2020 (SEBASTIÃO 
FRANZON – Aposentadoria por invalidez) em análise; PROCESSO 068/2020 (VERONEIDE 
DOS SANTOS SILVA – Aposentadoria voluntária, integral, pelo Artigo 6º da EC 41/2003), em 
análise; PROCESSO 069/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação ao Termo de Contrato nº 
008/2019 firmado com a empresa CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., para assessoria e consultoria em investimentos, a empresa abriu mão 
do índice de reajuste INPC-IBGE, permanecendo o valor mensal de R$ 1.448,00 e global de 
R$ 17.376,00, CONTRATO PRORROGADO pelo período de mais 12 meses; PROCESSO 
070/2020 (IPREM CAIEIRAS – Regularização de titularidade de pensionista (ISABEL DA 
SILVA), em andamento; PROCESSO 071/2020 (IPREM CAIEIRAS – Instituição de 
Condomínio no Prédio Sede do Instituto, com a definição de valor de aluguel a ser pago pelo 
FORO DISTRITAL ocupante da maior parte do prédio), PGM solicitou elaboração de Projeto 
de Lei e planta do imóvel para a continuidade dos trâmites burocráticos; PROCESSO 
072/2020 (IPREM CAIEIRAS – Folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e 
servidores ativos do Instituto, referente ao mês de Setembro/2020), sendo dada ciência dos 
valores bruto e líquido, R$ 1.113.869,25 e R$ 887.223,41 respectivamente; PROCESSO 
073/2020 (IPREM CAIEIRAS – Solicitação de contratação de empresa especializada para 
prestação de assessoria e consultoria contábil aplicada ao Setor Público), em andamento; 
PROCESSO 074/2020 (IPREM CAIEIRAS – Solicitação de contratação de empresa 
especializada para manutenção e recarga de extintores), em andamento. Os Senhores 
Conselheiros tomaram ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião ordinária 
anterior, até esta, NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) aos 
membros da Diretoria Executiva do IPREM CAIEIRAS. Passando para a terceira ordem do 
dia, ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por 
parte dos membros deste conselho, quanto ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, 
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relativo às retenções e repasses das contribuições previdenciárias promovidas pela 
Administração Direta, bem como pelo Legislativo Municipal, IPREM CAIEIRAS, além de 
demais Entes e segurados, referente ao mês de competência Agosto/2020, mediante a 
conferência dos respectivos extratos bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da 
Caixa Econômica Federal. Aproveitando inclusive para informar que o Executivo 
(PREFEITURA) realizou apenas o REPASSE dos servidores ao IPREM CAIEIRAS no 
valor de R$ 587.007,62, devido a promulgação da Lei Municipal nº 5343/2020 que permite a 
suspensão dos repasses PATRONAIS de 01/03/2020 à 31/12/2020. Os demais entes 
efetuaram TODOS OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de Agosto/2020. 
Indo para a quarta ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram analisados e 
deliberados pelos membros do conselho fiscal, os extratos bancários, contendo os valores 
totais, movimentados na conta corrente - Caixa Econômica Federal - mantida pelo IPREM 
CAIEIRAS, durante o mês de Setembro/2020, bem como o saldo atual disponível para fins de 
quitação das obrigações assumidas pela Autarquia Municipal, com base no fluxo de caixa do 
mês atual, com saldo positivo na data de 23/09/2020 de R$ 4.081,49. Não houve 
apontamento de irregularidades. Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram 
verificados, ainda, os extratos de investimentos contendo o montante total e individualizado, 
aplicado em cada CONTA DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Bradesco, Franklin Templeton e Brazilian Graveyard), conforme relatórios extraídos da 
plataforma eletrônica (SIRU) disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e 
Mercado. Passando para a quinta ordem do dia ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo senhor superintendente, o valor atual das reservas 
financeiras, bem como a posição dos fundos de investimentos, garantidores dos benefícios 
previdenciários constantes na lei complementar municipal n° 4397/2010, relativamente ao 
mês de Agosto/2020, a fim de dar conhecimento de seus saldos totais, retornos e perdas 
individualizadas além dos critérios adotados em relação à segurança, liquidez e diversificação 
dos fundos, ficando confirmado os seguintes valores: R$ 87.750.760,94 aplicados em renda 
fixa, representando 72,94% do total dos investimentos e R$ 32.550.769,74 aplicados em 
renda variável, representando 27,06% das aplicações, o que totalizou R$ 120.301.530,68. 
Em continuidade, os membros deste conselho foram informados que no mês passado a 
carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os seguintes índices: RETORNO: 
NEGATIVO DE R$ 1.138.417,94, com retorno acumulado negativo de -1.561.134,32, 
equivalente à -0,93% meta mensal, retorno acumulado negativo de -1,36%, meta mês de 
0,72%, com meta acumulada de 4,59%, GAP acumulado negativo de -29,52% e variação 
positiva de 3,27%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Por fim, falou-se de ASSUNTOS 
DIVERSOS, mencionando inclusive que foram divulgadas nas redes sociais notícias 
referentes à REJEIÇÃO DAS CONTAS DO IPREM CAIEIRAS REFERENTES AO ANO DE 
2018, dando conta de que o IPREM CAIEIRAS, sofre com uma MÁ ADMINISTRAÇÃO e que 
sofreria INTERVENÇÃO, bem como não teria como arcar com o pagamento dos proventos de 
seus segurados. Sobre isso o Senhor Superintendente alega que realmente foram rejeitadas 
as contas do ano de 2018, conforme sentença do TCE/SP, do Auditor Alexandre Manir 
Figueiredo Sarquis publicada no DOE/SP de 15/09 passado e que na data de 20/09/2020 
RECORREU daquela decisão e que será inclusive feita sustentação oral para defesa. 
Aproveita a oportunidade também para informá-los que referente à intervenção e não 
cumprimento do pagamento de proventos trata-se de notícias caluniosas e maldosas, 
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restando evidente clara oposição política. Após, o Senhor Superintendente, deu por 
encerrada a nona assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, eu, Eduardo Satrapa, 
Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS 
subscrevo a presente Ata ______________________ seguido dos demais membros.  

 

 

DOROTI DELLA TORRE MANOEL___________________________________________________ 

 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS __________________________________________ 

 

 

MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA DÉCIMA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE 
REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro do exercício de dois mil e vinte, às nove horas e 
trinta minutos foram convocados em primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI 
DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA 
CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE 
DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) ACOMPANHAMENTO DAS 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à décima 
assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, o senhor Superintendente do IPREM 
CAIEIRAS, EDUARDO SATRAPA, passou à primeira ordem do dia, EXAME DE 
DOCUMENTOS, na qual este ponderou que é direito/competência dos membros deste 
conselho solicitarem e examinarem, sempre que julgarem necessário, contas, livros, registros 
ou quaisquer outros documentos relativos à administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, 
não apreciados nas assembleias mensais, tendo por fundamento o inciso I do artigo 17 da lei 
complementar municipal nº 4397/2010, lei federal de acesso às informações públicas nº 
12.527/11, além de checarem, regularmente, as informações dispostas nas páginas 
eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus órgãos de controle externo, em especial 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da Previdência Social. Indo para a 
segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE CONTAS, por meio da qual o senhor 
superintendente trouxe à presente reunião ordinária a notícia que o CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO IPREM CAIEIRAS encontra-se válido até o dia 
19/12/2020 e mencionou os seguintes processos administrativos eletrônicos e demais 
documentos, que após explanações, assim ficou deliberado: PROCESSO 059/2020 (IPREM 
CAIEIRAS – Renovação Anual de Certificação CGRPPS APIMEC de Eduardo Satrapa, 
Roberta Sellmer Bertolo e Renata Mucelini Turbuk, valor de R$ 75,00 com vencimento em 
15/10/2020, guias pagas; PROCESSO 060/2020 (IPREM CAIEIRAS – Recadastramento 
aposentados e pensionistas 2020) período de 08/09 à 09/10/2020, com agendamento prévio 
via e-mail/whatsapp, até a data dessa reunião apenas 02 segurados não haviam 
comparecido para a realização do recadastramento obrigatório, sendo que os mesmos foram 
notificados e informaram que comparecerão na sede do IPREM CAIEIRAS na próxima 
semana; PROCESSO 066/2020 (WAGNER ANTONIO SANTIAGO ALEIXO - Pensão por 
morte da servidora efetiva SONIA REGINA ESPINDOLA ALEIXO), CONCEDIDA; 
PROCESSO 067/2020 (SEBASTIÃO FRANZON – Aposentadoria por invalidez), 
CONCEDIDA; PROCESSO 068/2020 (VERONEIDE DOS SANTOS SILVA – Aposentadoria 
voluntária, integral, pelo Artigo 6º da EC 41/2003), CONCEDIDA; PROCESSO 071/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Instituição de Condomínio no Prédio Sede do Instituto, com a definição 
de valor de aluguel a ser pago pelo FORO DISTRITAL ocupante da maior parte do prédio), 
Foi instituído condomínio por meio do DECRETO MUNICIPAL nº 8345 de 01 de Outubro de 
2020 em que será cobrado mensalmente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) do condômino 
Tribunal de Justiça de Caieiras por meio de depósito identificado; PROCESSO 073/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Solicitação de contratação de empresa especializada para prestação de 
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assessoria e consultoria contábil aplicada ao Setor Público), proposta mais vantajosa 
apresentada pela empresa MAGMA ASSESSORIA LTDA., com o valor mensal de R$ 
1.800,00 (mil e oitocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais), será emitido contrato administrativo pelo período de 12 meses; 
PROCESSO 074/2020 (IPREM CAIEIRAS – Solicitação de contratação de empresa 
especializada para manutenção e recarga de extintores), proposta mais vantajosa 
apresentada pela empresa CASSIANO PEREIRA DA SILVA EXTINTORES ME., (JORNADA 
EXTINTORES) com o valor total de R$ 200,00 (duzentos reais), será emitida a autorização 
de fornecimento; PROCESSO 075/2020 (NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA – Solicitação de 
revisão de proventos de aposentadoria), análise da assessoria jurídica contratada; 
PROCESSO 076/2020 (DIONIZIO GREGÓRIO – Aposentadoria por invalidez), CONCEDIDA; 
PROCESSO 077/2020 (IPREM CAIEIRAS – Prorrogação ao Termo de Contrato nº 009/2019 
firmado com a empresa MAGMA ASSESSORIA LTDA., para assessoria e consultoria técnica 
atuarial, a empresa abriu mão do índice de reajuste INPC-IBGE, permanecendo o valor 
mensal de R$ 6.400,00 e global de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), 
CONTRATO PRORROGADO pelo período de mais 12 meses; PROCESSO 078/2020 
(RITA DE CASSIA TRIGOLO SARAIVA – Aposentadoria voluntária, integral, pela média), em 
análise; PROCESSO 079/2020 (IPREM CAIEIRAS – Folha de pagamento dos aposentados, 
pensionistas e servidores ativos do Instituto, referente ao mês de Outubro/2020), sendo dada 
ciência dos valores bruto e líquido, R$ 1.066.348,58 e R$ 867.185,64 respectivamente. Os 
Senhores Conselheiros tomaram ciência, ainda, de que, no período de realização da reunião 
ordinária anterior, até esta, NÃO HOUVE a concessão de Suprimentos de Fundos 
(Adiantamento) aos membros da Diretoria Executiva do IPREM CAIEIRAS. Passando para a 
terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida 
verificação, por parte dos membros deste conselho, quanto ao montante repassado ao 
IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das contribuições previdenciárias 
promovidas pela Administração Direta, bem como pelo Legislativo Municipal, IPREM 
CAIEIRAS, além de demais Entes e segurados, referente ao mês de competência 
Setembro/2020, mediante a conferência dos respectivos extratos bancários da conta corrente 
- IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica Federal. Aproveitando inclusive para informar que o 
Executivo (PREFEITURA) realizou apenas o REPASSE dos servidores ao IPREM 
CAIEIRAS no valor de R$ 585.683,03, devido a promulgação da Lei Municipal nº 5343/2020 
que permite a suspensão dos repasses PATRONAIS de 01/03/2020 à 31/12/2020. Os demais 
entes efetuaram TODOS OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS referentes ao mês de 
Setembro/2020. Indo para a quarta ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS, foram 
analisados e deliberados pelos membros do conselho fiscal, os extratos bancários, contendo 
os valores totais, movimentados na conta corrente - Caixa Econômica Federal - mantida pelo 
IPREM CAIEIRAS, durante o mês de Outubro/2020, bem como o saldo atual disponível para 
fins de quitação das obrigações assumidas pela Autarquia Municipal, com base no fluxo de 
caixa do mês atual, com saldo positivo na data de 15/10/2020 de R$ 8.822,33. Não houve 
apontamento de irregularidades. Obediência à ordem cronológica de pagamentos. Foram 
verificados, ainda, os extratos de investimentos contendo o montante total e individualizado, 
aplicado em cada CONTA DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Bradesco, Franklin Templeton e Brazilian Graveyard), conforme relatórios extraídos da 
plataforma eletrônica (SIRU) disponibilizada pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e 
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Mercado. Passando para a quinta ordem do dia ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo senhor superintendente, o valor atual das reservas 
financeiras, bem como a posição dos fundos de investimentos, garantidores dos benefícios 
previdenciários constantes na lei complementar municipal n° 4397/2010, relativamente ao 
mês de Agosto/2020, a fim de dar conhecimento de seus saldos totais, retornos e perdas 
individualizadas além dos critérios adotados em relação à segurança, liquidez e diversificação 
dos fundos, ficando confirmado os seguintes valores: R$ 86.741.700,27 aplicados em renda 
fixa, representando 73,38% do total dos investimentos e R$ 31.466.164,36 aplicados em 
renda variável, representando 26,62% das aplicações, o que totalizou R$ 118.207.864,63. Em 
continuidade, os membros deste conselho foram informados que no mês passado a carteira 
de investimentos do IPREM CAIEIRAS obteve os seguintes índices: RETORNO: NEGATIVO 
DE R$ 1.737.583,48, com retorno acumulado negativo de -3.298.717,80, equivalendo: -
1,44% meta mensal, retorno acumulado negativo de -2,78%, meta mês de 1,12%, com 
meta acumulada de 5,76%, GAP acumulado negativo de -48,23% e variação positiva de 
3,53%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Aproveitou-se pra falar que os 
credenciamentos das instituições ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA., BB GESTÃO DE 
RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES, FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PLANNER 
CORRETORA DE VALORES S/A e BANCO BRADESCO S/A., serão renovados. Por fim, 
falou-se de ASSUNTOS DIVERSOS. Após, o Senhor Superintendente, deu por encerrada a 
décima assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, eu, Eduardo Satrapa, 
Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS 
subscrevo a presente Ata ______________________ seguido dos demais membros.  

 

 

DOROTI DELLA TORRE MANOEL___________________________________________________ 

 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS __________________________________________ 

 

 

MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E 
VINTE REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos trinta dias do mês de Novembro do exercício de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 
minutos foram convocados em primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI 
DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA 
CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE 
DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) ACOMPANHAMENTO DAS 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à décima primeira 
assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, informamos que o senhor EDUARDO 
SATRAPA foi exonerado do cargo de superintendente na data de 23/11/2020, conforme 
Portaria nº 22888/2020, e que nesta mesma data a Senhora ROBERTA SELLMER BERTOLO 
foi nomeada SUPERINTENDENTE bem como fica autorizada a cumular o cargo de Diretor 
Administrativo e Financeiro, Portarias nºs 22889 e 22890/2020 e ainda que a Senhora 
RENATA MUCELINI TURBUK está autorizada a assinar a movimentação financeira do 
IPREM CAIEIRAS, conforme Portaria nº 22891/2020. Após essas explanações passamos à 
primeira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na qual a Superintendente ponderou que 
é direito/competência dos membros deste conselho solicitarem e examinarem, sempre que 
julgarem necessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros documentos relativos à 
administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas assembleias mensais, 
tendo por fundamento o inciso I do artigo 17 da lei complementar municipal nº 4397/2010, lei 
federal de acesso às informações públicas nº 12.527/11, além de checarem, regularmente, as 
informações dispostas nas páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus 
órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
Secretaria da Previdência Social. Indo para a segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE 
CONTAS, por meio da qual a senhora superintendente trouxe à presente reunião ordinária a 
notícia que o CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO IPREM 
CAIEIRAS encontra-se válido até o dia 19/12/2020 e mencionou os seguintes processos 
administrativos eletrônicos e demais documentos, que após explanações, assim ficou 
deliberado: PROCESSO 075/2020 (NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA – Solicitação de 
revisão de proventos de aposentadoria), autos arquivados, uma vez que o requerente 
elaborou outro pedido; PROCESSO 078/2020 (RITA DE CASSIA TRIGOLO SARAIVA – 
Aposentadoria voluntária, integral, pela média), CONCEDIDA, mas a requerente pediu a 
SUSPENSÃO do feito; PROCESSO 080/2020 (LUCIANA BERTTI DA SILVA – Aposentadoria 
voluntária, especial para professor, integral, Artigo 6º EC 41/2003) CONCEDIDA; 
PROCESSO 081/2020 (MARLI HELENA PEREIRA SILVA – Pensão por morte do servidor 
EDSON SILVA) CONCEDIDA; PROCESSO 082/2020 (IPREM CAIEIRAS – Suprimento de 
Fundos), valor de R$ 100,00 (cem reais), que foi utilizado com a EMPRESA DE CORREIOS 
E TELÉGRAFOS – ECT, para envio de correspondências aos fornecedores deste Instituto, no 
valor de R$ 83,25 (oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo devolvidos aos cofres 
R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos); PROCESSO 083/2020 (IPREM 
CAIEIRAS – Prorrogação ao Termo de Contrato nº 001/2018 firmado com a empresa CONAM 
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CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA., para prestação dos serviços de 
licenciamento de softwares), aguardando orçamentos; PROCESSO 084/2020 (NÉVIO LUIZ 
ARANHA DÁRTORA – Solicitação de revisão de proventos de aposentadoria, na referência 
do Cargo de Diretor de Benefícios, uma vez que o índice de reajuste de sua aposentadoria é 
por PARIDADE), em análise; PROCESSO 085/2020 (IPREM CAIEIRAS – Folha de 
pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos do Instituto, referente ao mês 
de Novembro/2020), sendo dada ciência dos valores bruto e líquido, R$ 1.075.352,64 e R$ 
881.374,45 respectivamente; PROCESSO 086/2020 (IRENE BASTOS FLORINDO PAVÃO – 
Solicitação de isenção do desconto de IR nos proventos de aposentadoria, devido moléstia 
grave, doença de ALZHEIMER) aguardando agendamento de perícia na empresa GRAZIMIL; 
PROCESSO 087/2020 (IPREM CAIEIRAS – Contratação de empresa para prestação de 
serviços de encadernação de livros contábeis do exercício de 2019) aguardando orçamentos; 
PROCESSO 088/2020 (IPREM CAIEIRAS – Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado 
para instalação no Prédio do IPREM CAIEIRAS, uso do Fórum da Comarca de Caieiras, na 
sala de audiências do Juiz de Direito Peter Eckschmiedt), em análise; PROCESSO 089/2020 
(EDUARDO SATRAPA – Pagamento de verbas rescisórias), verbas: saldo de subsídio (23 
dias), 13º salário proporcional, férias proporcionais 11/12 avos e 45 dias de férias vencidas, 
valor bruto de R$ 68.187,04, líquido R$ 54.490,60, pagos na data de hoje; PROCESSO 
090/2020 (SIMONE DE OLIVEIRA ROSALIN – Aposentadoria por invalidez), em análise. 
Nesta oportunidade ainda comunicamos aos senhores conselheiros que foi autuado na 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS, o PAE nº 10092/2020 para a identificação de 
áreas no Prédio do IPREM CAIEIRAS, para a devida valor de aluguel por meio de LAUDO DE 
AVALIAÇÃO. Os Senhores Conselheiros tomaram ciência, ainda, de que, no período de 
realização da reunião ordinária anterior, até esta, HOUVE a concessão de Suprimentos de 
Fundos (Adiantamento) aos membros da Diretoria Executiva do IPREM CAIEIRAS, por meio 
do PAE nº 082/2020. Passando para a terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por parte dos membros deste conselho, 
quanto ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das 
contribuições previdenciárias promovidas pela Administração Direta, bem como pelo 
Legislativo Municipal, IPREM CAIEIRAS, além de demais Entes e segurados, referente ao 
mês de competência Outubro/2020, mediante a conferência dos respectivos extratos 
bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica Federal. Aproveitando 
inclusive para informar que o Executivo (PREFEITURA) realizou apenas o REPASSE dos 
servidores ao IPREM CAIEIRAS no valor de R$ 584.313,91, devido a promulgação da Lei 
Municipal nº 5343/2020 que permite a suspensão dos repasses PATRONAIS de 01/03/2020 à 
31/12/2020. Os demais entes efetuaram TODOS OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS 
referentes ao mês de Outubro/2020. Indo para a quarta ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE 
DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos membros do conselho fiscal, os extratos 
bancários, contendo os valores totais, movimentados na conta corrente - Caixa Econômica 
Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o mês de Novembro/2020, bem como o 
saldo atual disponível para fins de quitação das obrigações assumidas pela Autarquia 
Municipal, com base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo positivo na data de 
26/11/2020 de R$ 2.199,35. Não houve apontamento de irregularidades. Obediência à ordem 
cronológica de pagamentos. Foram verificados, ainda, os extratos de investimentos contendo 
o montante total e individualizado, aplicado em cada CONTA DE INVESTIMENTO (Banco do 
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Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Franklin Templeton e Brazilian Graveyard), 
conforme relatórios extraídos da plataforma eletrônica (SIRU) disponibilizada pela empresa 
de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a quinta ordem do dia 
ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo senhor 
superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como a posição dos fundos de 
investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários constantes na lei complementar 
municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de Outubro/2020, a fim de dar conhecimento 
de seus saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios adotados em 
relação à segurança, liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado os seguintes 
valores: R$ 86.298.051,26 aplicados em renda fixa, representando 73,03% do total dos 
investimentos e R$ 31.876.270,50 aplicados em renda variável, representando 26,97% das 
aplicações, o que totalizou R$ 118.174.321,76. Em continuidade, os membros deste conselho 
foram informados que no mês passado a carteira de investimentos do IPREM CAIEIRAS 
obteve os seguintes índices: RETORNO: R$ 423.767,72, com retorno acumulado negativo 
de -2.874.950,08, equivalendo: retorno mensal de 0,36%, retorno acumulado negativo 
de -2,43%, meta mês de 1,34%, com meta acumulada de 7,18%, GAP acumulado 
negativo de -33,85% e variação positiva de 3,35%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. 
Por fim, falou-se de ASSUNTOS DIVERSOS, inclusive que foram pagas inúmeras DARFs no 
mês, conforme extrato bancário, referentes aos PASEP que já deveriam ter sido pagas desde 
a criação deste Instituto e que deverá ser agendada visita à Receita Federal para a 
regularização desta situação. Após, a Senhora Superintendente, deu por encerrada a décima 
primeira assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, eu, Roberta Sellmer Bertolo, 
Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS 
subscrevo a presente Ata ______________________ seguido dos demais membros.  

 

 

DOROTI DELLA TORRE MANOEL___________________________________________________ 

 
 
CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS __________________________________________ 

 

 

MARIA CRISTIANE FERREIRA GIULI__________________________________________________ 
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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E 
VINTE REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE CAIEIRAS – IPREM CAIEIRAS 

 

Aos dezesseis dias do mês de Dezembro do exercício de dois mil e vinte, às nove horas e 
trinta minutos foram convocados em primeira chamada, os senhores conselheiros: DOROTI 
DELLA TORRE MANOEL, CRISTIANO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS e MARIA 
CRISTIANE FERREIRA GIULI, com as seguintes ordens do dia: 01) EXAME DE 
DOCUMENTOS 02) PRESTAÇÃO DE CONTAS 03) ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES 04) VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS 05) ACOMPANHAMENTO DAS 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS e 06) ASSUNTOS GERAIS. Dando início à décima segunda 
assembleia ordinária do exercício de dois mil e vinte, a senhora Superintendente passou à 
primeira ordem do dia, EXAME DE DOCUMENTOS, na qual a mesma ponderou que é 
direito/competência dos membros deste conselho solicitarem e examinarem, sempre que 
julgarem necessário, contas, livros, registros ou quaisquer outros documentos relativos à 
administração do IPREM CAIEIRAS, porventura, não apreciados nas assembleias mensais, 
tendo por fundamento o inciso I do artigo 17 da lei complementar municipal nº 4397/2010, lei 
federal de acesso às informações públicas nº 12.527/11, além de checarem, regularmente, as 
informações dispostas nas páginas eletrônicas do IPREM CAIEIRAS, bem como de seus 
órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
Secretaria da Previdência Social. Indo para a segunda ordem do dia, PRESTAÇÃO DE 
CONTAS, por meio da qual a senhora superintendente trouxe à presente reunião ordinária a 
notícia que o CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO IPREM 
CAIEIRAS encontra-se válido até o dia 19/12/2020 e mencionou os seguintes processos 
administrativos eletrônicos e demais documentos, que após explanações, assim ficou 
deliberado: PROCESSO 035/2017 (CÉLIA GONÇALVES – Aposentadoria voluntária integral 
especial para professor, com base no artigo 6ª da EC nº 41/2003), em análise; PROCESSO 
028/2020 (IPREM CAIEIRAS – Aquisição de material de limpeza), sendo que os menores 
preços apresentados foram das empresas: DELTA HIGIENE LTDA., com o valor de R$ 
395,07 e CLAMIMA COMÉRCIO LTDA., com o valor de R$ 173,08, totalizando R$ 568,15; 
PROCESSO 061/2020 (IPREM CAIEIRAS – Ressarcimento pela Prefeitura dos valores 
pagos pagos pelo Instituto após a promulgação da EC nº 103/2019 de 12 de Novembro de 
2019 de segurados no gozo de auxílio por incapacidade temporária) – previsão do 
ressarcimento no valor de R$ 174.860,90 na data de 17/12/2020; PROCESSO 083/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Prorrogação ao Termo de Contrato nº 001/2018 firmado com a empresa 
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA., para prestação dos 
serviços de licenciamento de softwares), sendo aplicado o índice de reajuste INPC-IBGE 
equivalente à 5,197893%, passando o valor mensal a ser de R$ 12.034,23 e global de R$ 
144.410,76, CONTRATO PRORROGADO pelo período de mais 12 meses; PROCESSO 
084/2020 (NÉVIO LUIZ ARANHA DÁRTORA – Solicitação de revisão de proventos de 
aposentadoria, na referência do Cargo de Diretor de Esportes, uma vez que o índice de 
reajuste de sua aposentadoria é por PARIDADE), emitido parecer desfavorável pela 
assessoria jurídica contratada e enviado para manifestação da PGM; PROCESSO 088/2020 
(IPREM CAIEIRAS – Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado para instalação no Prédio 
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do IPREM CAIEIRAS, uso do Fórum da Comarca de Caieiras, na sala de audiências do Juiz 
de Direito Peter Eckschmiedt), menor preço apresentado pela empresa UNIAR COMÉRCIO 
DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA., R$ 2.330,40 valor unitário; PROCESSO 
091/2020 (CELI APARECIDA FERREIRA – Aposentadoria proporcional por idades), em 
análise; PROCESSO 093/2020 (IPREM CAIEIRAS – Folha de pagamento dos aposentados, 
pensionistas e servidores ativos do Instituto, referente ao 13º salário/2020), sendo dada 
ciência dos valores bruto e líquido, R$ 982.655,14 e R$ 354.365,71 respectivamente, sendo 
este referente à 2ª parcela, uma vez que conforme Lei Municipal nº 5188/2019 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais), a 1ª parcela é paga no mês de aniversário de cada 
segurado, sendo que durante o ano de 2020 foram pagos R$ 483.481,90 (adiantamentos); 
PROCESSO 094/2020 (IPREM CAIEIRAS – Pagamento de taxa de inscrição Exame de 
Certificação Profissional CGRPPS – APIMEC ou ANBIMA CPA-10), DEFERIDO pela PGM; 
PROCESSO 095/2020 (ANA MARLI MORENO DE ALMEIDA – Aposentadoria por invalidez), 
em análise; PROCESSO 096/2020 (IPREM CAIEIRAS – Folha de pagamento dos 
aposentados, pensionistas e servidores ativos do Instituto, referente ao mês de 
Dezembro/2020), em elaboração; PROCESSO 097/2020 (IPREM CAIEIRAS – Aquisição de 
material de escritório), aguardando orçamentos. Os Senhores Conselheiros tomaram ciência, 
ainda, de que, no período de realização da reunião ordinária anterior, até esta, NÃO HOUVE 
a concessão de Suprimentos de Fundos (Adiantamento) aos membros da Diretoria Executiva 
do IPREM CAIEIRAS. Passando para a terceira ordem do dia, ACOMPANHAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES, foi efetuada a devida verificação, por parte dos membros deste conselho, 
quanto ao montante repassado ao IPREM CAIEIRAS, relativo às retenções e repasses das 
contribuições previdenciárias promovidas pela Administração Direta, bem como pelo 
Legislativo Municipal, IPREM CAIEIRAS, além de demais Entes e segurados, referente ao 
mês de competência Novembro/2020, mediante a conferência dos respectivos extratos 
bancários da conta corrente - IPREM CAIEIRAS da Caixa Econômica Federal. Aproveitando 
inclusive para informar que o Executivo (PREFEITURA) realizou apenas o REPASSE dos 
servidores ao IPREM CAIEIRAS no valor de R$ 585.205,12, devido a promulgação da Lei 
Municipal nº 5343/2020 que permite a suspensão dos repasses PATRONAIS de 01/03/2020 à 
31/12/2020. Os demais entes efetuaram TODOS OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS 
referentes ao mês de Novembro/2020. Indo para a quarta ordem do dia, VERIFICAÇÃO DE 
DEPÓSITOS, foram analisados e deliberados pelos membros do conselho fiscal, os extratos 
bancários, contendo os valores totais, movimentados na conta corrente - Caixa Econômica 
Federal - mantida pelo IPREM CAIEIRAS, durante o mês de Dezembro/2020, bem como o 
saldo atual disponível para fins de quitação das obrigações assumidas pela Autarquia 
Municipal, com base no fluxo de caixa do mês atual, com saldo positivo na data de 
15/12/2020 de R$ 54.054,72. Não houve apontamento de irregularidades. Obediência à 
ordem cronológica de pagamentos. Foram verificados, ainda, os extratos de investimentos 
contendo o montante total e individualizado, aplicado em cada CONTA DE INVESTIMENTO 
(Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Franklin Templeton e Brazilian 
Graveyard), conforme relatórios extraídos da plataforma eletrônica (SIRU) disponibilizada 
pela empresa de consultoria/assessoria Crédito e Mercado. Passando para a quinta ordem 
do dia ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, foi demonstrado, pelo 
senhor superintendente, o valor atual das reservas financeiras, bem como a posição dos 
fundos de investimentos, garantidores dos benefícios previdenciários constantes na lei 
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complementar municipal n° 4397/2010, relativamente ao mês de Novembro/2020, a fim de 
dar conhecimento de seus saldos totais, retornos e perdas individualizadas além dos critérios 
adotados em relação à segurança, liquidez e diversificação dos fundos, ficando confirmado 
os seguintes valores: R$ 86.113.215,58 aplicados em renda fixa, representando 70,90% do 
total dos investimentos e R$ 35.338.744,43 aplicados em renda variável, representando 
29,10% das aplicações, o que totalizou R$ 121.451.960,01. Em continuidade, os membros 
deste conselho foram informados que no mês passado a carteira de investimentos do IPREM 
CAIEIRAS obteve os seguintes índices: RETORNO: R$ 3.788.358,77, com retorno 
acumulado de 913.408,69, equivalendo: retorno mensal de 3,21%, retorno acumulado 
de 0,70%, meta mês de 1,35%, com meta acumulada de 8,63%, GAP acumulado de 
8,06% e variação positiva de 3,29%. A meta Atuarial é de IPCA+5,89% a.a. Por fim, falou-se 
de ASSUNTOS DIVERSOS, inclusive aproveitando para informar que o IPREM CAIEIRAS 
encerra o ano de 2020 com 50 pensionistas, 02 servidores ativos e 146 APOSENTADOS, 
sendo 02 aposentados compulsoriamente, 23 aposentadorias especiais para professor, 19 
aposentadorias proporcionais por idade, 72 aposentadorias por tempo de contribuição PMC e 
09 CÂMARA MUNICIPAL e 21 aposentadorias por invalidez, destas foram concedidas no 
ano de 2020: 17 APOSENTADORIAS e 07 PENSÕES POR MORTE. Após, a Senhora 
Superintendente, deu por encerrada a décima segunda assembleia ordinária do exercício de 
dois mil e vinte, eu, Roberta Sellmer Bertolo, Superintendente do Instituto de Previdência 
Municipal de Caieiras - IPREM CAIEIRAS subscrevo a presente Ata 
______________________ seguido dos demais membros.  
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