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ATA DA lO" REOIUÃO ORDINÁRIA REUU.IUDA EM 13/09/2017 

Ao~ treze d.as do mês de setembro ce dois mil e dezessete, com L~cio 
As '-4: 00 toras, eo 1• prine~ r a chamada, t:eali:::ou-s~ a 1.0" Sessão 
OrcanárJ.a da ,!• rnesa O:.=tora, do 4• COIJ!UC'lho de Admin.i=ra~o do 
:PRESa, = sal.l de reuniêes Sltuatla n<> Rt:~ Bened1ta Guerra Zendro::1, 
_6_, Cen=o, Barueri, no prétho onde funciona e I.r:stituto de P.revidéncia 
dOS Servidores Pubiicos de Barueri, sob a p r esidên•ia da Conselheir~ 
Lil!an Danyi Ma.rques Rampaso, com a p~esença dos Conselheiros : Cêlio 
Simões dos Santos , Diaqo Stefani , Fernando Antonio Tambellni Juliani , 
Jul:iana Pinto Pacheco e Marcelo Soares de Ollvei.t:a . Havendo nll.mero 
legal a senhora ?residenLe declarou aberLa a presente sessão. 

ORDEM DO DIA 01 - POSSE DE CONSELHEIRO : NesLe ato, a Pres1aente da a 
posse ao Sr. Marcelo Soares de Ol~veira, membro suplente do Corse.ho 
de Adm.:_nür::raçAo, em at.ençào a Ordem d!> dia 01 da 4• Remuão 
extraordinaria de 30/08/20~7. dada a vacãnCLa do cargo. 

ORDEM DO DIA 02 - ESTUDO DA LEI COMPLEMENTAR N° 215/08: Foi dest~nado 
uma boca da reuniao para o escudo da referida Lei, para a discussão e 
possivel propos~tura de alterações, conforme acertado pe~cs presente5 
na Utll!la reun:.Ao oréin<>Li.a . Tal e5tudo seg~a ate nove,-.t>ro, quando 
então será elat rddo um document.o com pr~po~a~ ]e alt.erações. 

ORDEM DO DIA 03 ~~ 93/2017 RELATÓRIO DE .BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS DE AGOSTO DE 2017 : Foi en~regue o referido relat6!l0 
com a relaçAo dos beneficios previdenc:.ários do mê~ de agosto de 2017. 
Ser~ remetida uma cópia a cada um dos presentes para análise . 

ORO~ DO DIA 04 - OFÍC1:0 N° 237/2017 - BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS 
00 rPRESB - Foi recebido c balancete de rece:.tas P despesas do I?RESB 
de agost:O de .:o~ 1. Se.ra remel"'-~ uma cóp~a a Cõd" um dos conselile1 ros 
preser~es para anáLise e posLer~or discusseo . 

ORDEM 00 DIA OS - OFÍCIO 232/2017 - RESPOSTA A QOESTIONJ\MnlTOS : ?o:. 
~ntregue o refer~do oftcio as=inado peio Pres~dent.e do lPRES6, com ~s 

respos~s aos questJ.onament.os focnulados na 7• , a•, 9" reu~oes 

ordin.irias , bE'rn como na 4.• .t:?.\mião extraoràina.ria. As respostas r oram 
l1das e discJlldas. Em relação aos arquivos deletauos dos compucadorês 
d.1 DirB<:;:>ria Finance.~.ra do IP?.ESa, obse.tvamos que o então Diretor 
F~ance~ro, S~. fgor Je:fprson LlmG Clemente e sua asse$sord, Sra. Edr!a 
de Cl~veirc S.1ntos, foram oot ti~ados pe_o !PFLSB via o:-c:.o através 
ce carta registrada, para apresencarero as ctev1das respostas e, em caso 
negativo s-=rAo adotadas as :!!lEdid.as )'Jd1c1a1s caJ)~ve1s pert1.nentes 
mectidas JUdiciausl . Continuaremos acompanhando o caso. Quanto ao quadro 
áe cargos de serv1dores do IPRESB , aprov.eitamo.s para ressal.tar a 
solicitação de que , sempre que houver al.terações no quadro funcional 
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do IPRESB (contratações/ exoner•çõea de servidores/nomeações de cargos 
em coauasào/conf~ança) nos seja informado para a devida ciênCia . 

ORDEM 00 DIA 06- OFÍCIO 233/2017 -BALANÇO ANUAL DE 2016: Fel entregus 
o refb.L.ldo of1.Cl.o assinado pl'le> Pro>sident:e do Il'RESB com o Balanço 
Anual de 20l6, para a clevlda ciência deste COnselho , á V"lsta da 
necessidade de sé remeter ao Tribunal de Contas do &scado de sao Paulo. 
O r:efer.o.do balanço ja f oi aprovado pelo Conselho Fiscal na reunião 
ordinana de 26/04/2017. Assim sendo, damos a devida CIÊNCIA. Será 
remt>r d.,1 = cápia 3 cada w dos conselheiros . 

ORDEM DO DIA 07 - APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIOENCiiJuOS 
ABAIXO RELACIONADOS: 
Proc .. ao Da. til Serv1dor Beneficio Proto=lo 

!-i~ .. . e- r,.c.'~':"ht. •n:..;:; ce_ ,__~c. ( ~~s c:.-
" -?-- ' .. . ·!_. ~= CB ::c:--

.~EI~ SA.'11'A:O Abonn J~ Ft raan6nc 1 a , 
.~,.!:;:!L - ~-
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~.;,_'-'_!A A.Uft &Nl DA C=ti3<> p/ f!.ns de 

1~4:)/20~1 
kOCHA Abono c•~ Fe~n.anênc la 

Bl-Del>/2017 28/09/2017 
HE.lll'lh MAR H\ o •. Ce.rr:iriã<> p/ f!.Jl~ de 

15~9/2011 
OLIVEIRA LTMOf.IRO Abono de: Pe rt1'idn4ncia 

ar-toS1120l'7 04/09/2011 VEF.A L.UCIA i' E PAULO 
Ap. par Tempo úo: 

16H/20L1 
Con~t- .. = lt!ade 

llt-lOh/2017 C4/09(2tl!7 FllJ,NClSCh :.r.r.'f. DE 
Ap. ldnú" 1 !>'-I /::!0 t'l 

l«iUP.A 
yi>C 

91-1024/2017 I04/09/20~ii~P!~rDES LI;>;C:OW Ap. por 1ci;,ae 15711:<017 

9!- llt,;/201" 1 c•,o~rzo11 ;o;~.O! !-!rtS.IA .. =-4J.- P<)r 1'~ "" !a.Stz!iL- 1 !I.ODR!G\FC ?lô!F-t>O ~o--r . • !dactf! 

at-1032/201' 1!'!-/09(20!7 
!..O!.t'!: nL\'ES i=.;: • ~ ':"~ de 

l5•0/21Jl7 
~~~~' P.ocHA Cc::;t- ... .. ~d~,j-

Ei-1012/2017 1 !-!to9t2'Jn 1".:.. ·R;, t:TSíiKC TO}.'U'A :Ap. p:o= Iciacie 1:55120~· 

Nada ma1s havendo a tratar , a Sennora Presíáen~e, as 17:00(dezesse~ 
horas) , declarou encerrnda a presen'e sessão. Eu , Olego Stefani , 
Secretário, lavrei , transcrevi e ass.lno a presente ata . 
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