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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA – IPRED 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e dez minutos teve 

início a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Servidor 

Municipal de Diadema, realizada na modalidade presencial. 

Membros do Conselho Deliberativo: 

ELEITOS: 

I – Representantes dos segurados ativos: 

Titulares: Rosana Bandeira Nalegaca, Ana Claudia Gonzales de Araújo, Maria Aparecida de 

Morais Ribeiro, Fábio Gomes Peixoto. Suplentes: Maria Aparecida Alves Campos, Amarildo 

Pereira Amorim, Delvane Maria dos Reis Rosa, Michelly Vasconcelos Neves. 

II - Representantes dos segurados Inativos: Titular: Evaldo Martins da Silva. 

Suplente: Ulisses Woczinski. 

INDICADOS: 

III - Representantes do Poder Executivo: Membros titulares: José Pereira Barros, 

Silvana Ferreira Caetano, Robson de Carvalho, Elaine Cordeiro da Silva Rigueira, Fábio 

Rodrigues. Membros suplentes: Elisete da Rocha dos Santos, Vanessa Aparecida 

Gomes Oliveira, Rosa Viviane Moura de Macedo, André Luiz Silva Ramos, Bruno de 

Souza Seto. 

IV – Representantes do Poder Legislativo: Titular: Lucas Nogueira de Araújo Sousa. 

Suplente: Jorge Luiz Ferreira de Lima. 

V – Representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema: Titular: 

Katia Cheli Kanasawa. Suplente: Adriana Alves Luna. 
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Presentes: 

Ana Claudia Gonzales de Araújo, Fábio Rodrigues, Kátia Cheli Kanasawa, Robson 

De Carvalho, Rosana Bandeira Nalegaca; Maria Aparecida de Morais Ribeiro, Fábio 

Gomes Peixoto, Silvana Ferreira Caetano, José Pereira Barros, Elaine Cordeiro da 

Silva Rigueira, Evaldo Martins da Silva, Lucas Nogueira de Araújo Sousa. Suplentes 

presentes: Michelly Vasconcelos Neves, Adriana Alves Luna. 

Estavam presentes representando o Instituto, como servidores do mesmo, os Sr. Rubens Xavier 

Martins – Superintendente e o Sr. João Lopes Alves de Almeida, Diretor Financeiro. 

PAUTA: 

1 – Eleição do(a) Presidente, 1° e 2° Secretários e de um membro do Conselho para participar do 

Comitê de Investimentos; 

2 – Apresentação da Prestação de Contas do 2° bimestre de 2022; 

3 – Informes. 

4. Calendário de reuniões. 

Iniciou-se a reunião com o Sr. Rubens propondo uma rodada de apresentações dos Conselheiros 

eleitos e dos indicados.  

Na sequência iniciamos a discussão do primeiro ponto da pauta que é a eleição do(a) Presidente 

e do(a) 1° e 2° Secretários(as), e a indicação de um membro para o comitê de investimentos. Com 

a palavra o Sr. Rubens Xavier que coloca que por ser a primeira reunião do Conselho Eleito, é 

necessário eleger um membro para presidir e dois membros para ocuparem a 1° e 2° Secretaria, 

e indicada a Sra. Ana Cláudia Gonzales para assumir o cargo de Presidente do Conselho dizendo 

que pelo fato dela acompanhar o Instituto por dentro e todas as discussões sendo propositiva e 

tendo experiência de acompanhamento do Instituto. Para secretariar foi indicada a Sra. Silvana, 

pois no último período ela presidiu o Conselho e auxiliou na elaboração das atas e na formulação 

das propostas. Temos uma representação dos eleitos e indicados, pela Câmara, Fundação 

Florestan Fernandes, Sindicato e Prefeitura, e na última Gestão a Presidência foi ocupada pelo 

membro indicado do Governo, portanto seria importante uma alternância. Dessa forma, chegamos 

à conclusão de que a presidência fosse ocupada por alguém eleito, e que fosse alguém com certa 

experiência. A Sra. Silvana indica para ocupar a 2° Secretaria, a Sra. Kátia Cheli, colocando que 
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na gestão passada a secretaria foi ocupada por ela e a Sra. Ana Maria, que elaboravam as atas e 

disponibilizavam para colocar no portal do Instituto.  

Colocamos em votação as indicações, que foram aprovadas pelos conselheiros por unanimidade. 

Sr. João de Almeida coloca que atualmente, as reuniões são realizadas da seguinte forma: uma 

ordinária para apresentação do conteúdo e após 05 (cinco) dias uteis, uma reunião extraordinária 

para aprovação. Neste ano alteraremos a Lei Complementar 220 de 12/12/2015, e nossa 

consultoria fez uma sugestão para alterarmos o método das nossas reuniões, que poderia ocorrer 

somente a reunião ordinária onde faríamos a apresentação e aprovação.  Para isso, iriamos 

encaminhar o material que será apresentado na reunião com antecedência para análise e debate 

de possíveis dúvidas. Ressalta que todas as propostas de alteração serão debatidas no conselho.  

Nesse momento a condução da reunião é passada para a Presidente eleita, Sra. Ana Cláudia 

Gonzales, que ressalta que seria importante que, caso ocorra essa alteração, que o material seja 

encaminhado com 05 dias de antecedência para análise dos conselheiros. 

Sr. João de Almeida retoma a indicação de um membro do Conselho para ocupar a vaga no 

Comitê de Investimentos e indica a Sra. Silvana, que é Economista, e já tem acompanhado há 

algum tempo as prestações de contas da Carteira de Investimentos e pela familiaridade que tem 

com as questões econômicas, menciona ainda que a Lei Complementar 220 determina que um 

membro do Conselho Deliberativo deve ser indicado para participar do Comitê de Investimentos, 

ressalta que com as atuais mudanças na legislação previdenciária, tanto o conselho fiscal como o 

deliberativo terão a obrigatoriedade de possuírem uma certificação específica aos Regimes 

Próprios de Previdência, e hoje, os membros do Comitê de Investimentos já possuem certificação 

e que a Sra. Silvana terá um prazo para adquiri-la. 

A Sra. Rosana coloca a preocupação com o fato de a Sra. Silvana acumular duas funções, mas 

concorda com a indicação. O Sr. Rubens diz que esse membro indicado para o Comitê terá que 

ter duas certificações, uma pelo Conselho e outra pelo Comitê. Foi aprovada por unanimidade a 

participação da conselheira no Comitê de Investimentos.  

Sra. Ana Cláudia propõe que seja invertida a pauta e pede para que o Sr. Rubens dê início aos 

informes. Sr. Rubens inicia dizendo que foi publicada a segunda edição do jornal do instituto, e 

que esse jornal será enviado aos aposentados via correio e distribuído nos equipamentos da 

prefeitura a partir de amanhã, diz que temos um pacote disponível na reunião e pede para que os 

conselheiros levem para seus equipamentos para distribuição. A ideia do jornal é discutir a 

conjuntura previdenciária, e nesta edição nós publicamos a respeito do curso de formação dado 

aos candidatos ao conselho, os nomes dos eleitos e na próxima edição iremos publicar novamente 

o nome de todos os conselheiros, tanto os eleitos, como os indicados, inclusive com o nome da 

presidente e da primeira e segunda secretárias, para que os segurados saibam quem são as 

pessoas que estão no instituto. Pretendemos também publicar as aposentadorias do mês em cada 
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edição. Estamos construindo um conselho editorial junto com a Secretaria de Comunicação da 

Prefeitura e uma empresa contratada para essa finalidade. Estamos construindo um calendário 

para que haja regularidade na publicação deste material. Além do jornal, criamos uma conta no 

Facebook e outra no Instagram para que possamos disponibilizar as informações do instituto, além 

da página oficial do instituto na internet. Sr. Rubens pede para que os conselheiros deem 

sugestões de conteúdo para as páginas. 

Sr. Fábio Rodrigues pede a palavra para falar sobre o jornal. Inicia elogiando a iniciativa dizendo 

que como servidor e técnico, às vezes precisa de maiores informações e nós não tínhamos 

nenhum canal de informação com o Instituto. Diz que há uma carência junto ao funcionalismo de 

informações e menciona que no período eleitoral dos conselhos, tivemos várias informações com 

relação a como aposentar-se, mas que essas informações deveriam acontecer com regularidade. 

Sr. Robson também parabeniza a iniciativa, e diz que era algo muito debatido nas reuniões do 

conselho nos últimos 2 mandatos dos quais a Sra. Ana Maria estava presente e foi uma grande 

defensora desse material. As Sras. Ana Cláudia e Kátia também defendiam a publicação deste 

material para informar os servidores, mas que infelizmente aquela gestão apresentava grande 

relutância na confecção do jornal. O conteúdo proposto na ocasião seria algo parecido com o 

publicado agora. A nossa proposta também era que o material fosse enviado via malote para os 

equipamentos da prefeitura, esse material teria sido muito útil na época da discussão da reforma 

da previdência, mas infelizmente mesmo o conselho aprovando não foi publicado. 

Sra. Ana Cláudia acrescenta que o jornal é muito importante pois nem sempre é possível acessar 

as redes sociais e com o jornal impresso pode-se ler na hora do almoço ou até no final do dia. 

Ressalta que de fato só no momento da eleição, e depois de 3 anos de mandato, os servidores 

tinham informações através do material de campanha. Relata que essa carência de informações 

ficou mais evidente nos dias da eleição, pois não conseguia ficar menos do que 40 minutos em 

cada local respondendo perguntas referente ao instituto. Ela relata que por não ter liberação, pelo 

menos a cada 3 meses para visitar os equipamentos, essa comunicação só ocorre no período 

eleitoral onde temos liberação para irmos a todos os equipamentos. 

Sra. Maria Aparecida diz que veio para o conselho pois era diretora sindical de base e os 

servidores confundiam seu papel e acabou se tornando referência para dar informações referente 

a Previdência. Relata que acompanhou uma servidora ao instituto, e naquela ocasião constatou 

que a servidora poderia estar aposentada há pelo menos um ano. Veio para o Conselho para 

aprender mais e poder orientar os servidores para que este tipo de coisa não aconteça novamente. 

No caso da saúde, em 2019, tiveram o direito de converter o tempo especial em tempo normal, e 

vários colegas contrataram advogado, e não era preciso, pois o diretor previdenciário poderia 

auxiliá-los. Sugere que no futuro a pauta do jornal seja as regras para aposentadoria. Isto tudo 

para que não ocorra mais este monopólio das informações. 
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Sra. Silvana fala que de fato essa informação deve ser compartilhada com todos e que seria muito 

bom se conseguíssemos ter uma interlocução ativa junto aos aposentados. Avalia que a atual 

Gestão está empenhada em solucionar esse problema, e propõe que além de enviar o material 

aos aposentados seria importante ter algum outro tipo de comunicação constante com eles para 

que não ocorra somente no período da eleição dos conselhos. 

Sr.  Evaldo Martins da Silva – avalia que os servidores procuram IPRED até se aposentarem, 

após isso a obrigação de cuidar fica para a administração, os aposentados ficam muito longe do 

instituto, temos que cativá-los e trazê-los, aja vista quantidade de eleitores aposentados no último 

pleito. Elogia a iniciativa do jornal, diz que as informações estão claras, observou o déficit do 

instituto, mesmo para quem é leigo já chama atenção. 

Sr. Rubens - para concluir essa questão da comunicação, tem outra proposta que foi discutida 

aqui, que é o “IPRED NA PALMA DA MÃO”. Estamos trabalhando para que tenhamos esse 

aplicativo.  Estamos conversando com TI da prefeitura, TI aqui do instituto, e com outros institutos 

para vermos quais são as informações e que tipo de tecnologia será utilizada. A questão da 

formação que antecedeu a eleição, temos uma ideia de formação permanente tendo em vista a 

obrigatoriedade da certificação para os conselhos, e da necessidade de trazer informações sobre 

aposentadoria, para que tenhamos o domínio desse tema. 

Hoje já queria apresentar uma grade de formação, mas recebi uma proposta ontem de fazer dois 

dias seguidos no mês de agosto, por isso trouxe essa discussão para o conselho apreciar. Acredita 

que dois dias seguidos, 16 horas, prejudica a compreensão, pois as pessoas ficam muito cansadas.  

Sr. Fábio Peixoto diz que dois dias realmente é cansativo e que a carga horária dele aqui em 

Diadema é de 4 horas diárias, e trabalha em outra rede no outro período, e por isso 2 dias seguidos 

fica complicado.  

Sr. Evaldo Martins da Silva diz que no curso de formação foi possível perceber que oito horas 

seguidas é complicado, pois as pessoas ficam dispersas. Acredita que quatro horas seria o ideal.  

Sra. Ana Cláudia crê que quatro horas seria o ideal para que as pessoas conseguissem assimilar 

o conteúdo e na semana seguinte conseguissem fazer os questionamentos.   

Sr. Bruno Seto diz que o ideal é quatro horas por dia. 

Ficou definido que a formação será dada em quatro dias com quatro horas diárias, que poderá ser 

presencial e virtual.  

Sr. Rubens – segue com os informes dizendo que outro ponto que nós devemos debater é a 

alteração da LC 220 de 12/12/2005, que é a legislação que rege o instituto, com muitos artigos 

que já estão ultrapassados. A ideia é trazer para o conselho as propostas de alteração para serem 
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debatidas e aprovadas. Um dos pontos que serão debatidos é a proposta de uma única reunião 

para apresentação e aprovação das pautas, outra questão é o tempo do mandato do conselho, 

que seria de 4 anos, pois a ideia é que não haja uma renovação de todo o conselho para que se 

mantenha a memória, e que a cada dois anos se renove 50% do conselho. Outra questão seria a 

remuneração dos conselheiros, tendo em vista a grande responsabilidade que é cobrada, inclusive 

na gestão dos recursos do instituto e das certificações que eles necessitam ter, levando em 

consideração que os conselheiros terão que estudar, dispondo de seu tempo. A maioria dos 

institutos já adotaram a remuneração. Estivemos no Congresso onde foi apresentada a portaria 

1467 que consolida inúmeras outras portarias, e a consultoria ABC Prev já está fazendo o estudo 

dessa portaria para trazer propostas para alterar nossa legislação. 

Sr. João de Almeida solicita que todos os conselheiros entreguem a declaração de bens, atestado 

de antecedentes e Diploma de Ensino Superior, que serão anexados no CADPREV, sistema da 

Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.   

Sra. Kátia Cheli questiona sobre o prazo de 30/06/2022 para apresentação de proposta de 

repasse da alíquota suplementar. Sr. Rubens esclarece que está no bojo da discussão do grupo 

composto pelas áreas meio da qual fazem parte a Secretaria de Planejamento, Finanças, Governo, 

Administração e Gestão de Pessoas, e quando requerido, o atuário participa. 

Sra. Ana Cláudia solicita que as reuniões sejam alteradas de terça-feira para quarta-feira pois o 

Conselheiro Fábio Peixoto não tem disponibilidade de horário as terças-feiras. Todos os Conse-

lheiros se posicionaram a favor da mudança.   

Sr. João de Almeida informa o calendário anual das reuniões do Conselho:   

Reuniões Ordinárias - 24/08; 26/10; 14/12 e extraordinárias - 29/06; 31/08; 03/11; 21/12/2022.  

Sr. João de Almeida dá início a prestação de contas apresentando o quadro de evolução 

comparativa de 2021 com 2° bimestre 2022. Comparando o fechamento de 2021 com o 2° 

Bimestre 2022 há a redução de aproximadamente 225 ativos, aumento de 96 aposentados e 12 

pensionistas. Em relação as receitas correntes, os números apresentados sobre o realizado foram: 

Receitas de Contribuições R$ 18.268.098,52, outras receitas correntes, como COMPREV 

R$ 663.284,73 e Outras restituições R$ 9.690,87 e Receita Patrimonial R$ 3.563.804,24, 

totalizando R$ 22.504.878,36 em Receitas Correntes. Em relação as Receitas Correntes – Intra-

Orçamentárias, os números apresentados foram sobre as contribuições da Prefeitura no valor de 

R$ 12.854.750,23, Câmara – R$ 295.160,74, IPRED - R$ 61.234,37, Florestan - R$ 44.296,83, 

totalizando R$ 13.255.442,17. Em relação aos acordos de parcelamento foram pagos um total de 

R$ 18.924.291,49 acumulado até o 2° bimestre 2022. A receita referente ao aluguel da central de 

atendimento foi de R$ 376.300,00, totalizando R$ 32.556.033,66 em receitas correntes intra-

orçamentárias. O valor total de receitas correntes e receitas correntes intra-orçamentárias foi de 

R$ 55.060.912,02. Em relação a Prefeitura encontra-se pendente a parte suplementar de 05/18 a 
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01/21 totalizando R$ 218.074.534,86 referente ao principal e as parcelas dos parcelamentos 

vigentes de vencimento 03/22, vale destacar como mencionado na reunião que as providências 

relativas a essas pendências estão sendo tomadas através do envio de ofícios com as relativas 

cobranças. Em relação às despesas administrativas o total foi de R$ 1.514.406,20. Com relação 

as despesas previdenciárias, o total foi de R$ 64.350.427,73, totalizando as despesas em 

R$ 65.864.833,93. Apresentando um déficit contábil de R$ - 10.803.921,91. Em relação à carteira 

de investimentos do Instituto: A carteira previdenciária encerrou o 2° Bimestre com 

R$ 228.608.432,15, a carteira administrativa finalizou com R$ 8.967.730,61, totalizando 

R$ 237.576.162,76 na carteira. A taxa de administração para o período de 2022 foi de 

R$ 4.789.199,03 e foram utilizados R$ 1.514.406,20 no 2° bimestre, 31,62 % dos recursos, ficando 

um saldo de R$ 3.274.792,83. 

Eu, Silvana Ferreira Caetano e Kátia Cheli Kanasawa declaramos que redigimos esta ata com 

término às 12 horas 20 minutos. 

Diadema, 21 de junho de 2022. 

Assinam a ata: 

ANA CLAUDIA GONZALES DE ARAUJO____________________________________ 

ROSANA BANDEIRA NALEGACA_________________________________________ 

MARIA APARECIDA DE MORAIS RIBEIRO__________________________________ 

FABIO GOMES PEIXOTO________________________________________________ 

EVALDO MARTINS DA SILVA ____________________________________________ 

JOSE PEREIRA BARROS________________________________________________ 

SILVANA FERREIRA CAETANO___________________________________________ 

FÁBIO RODRIGUES ____________________________________________________ 

ROBSON DE CARVALHO _______________________________________________ 

ELAINE CORDEIRO DA SILVA RIGUEIRA __________________________________ 

LUCAS NOGUEIRA DE ARAÚJO SOUZA ___________________________________ 

KATIA CHELI KANASAWA ______________________________________________ 


