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A'l'A DA 4 • tu:ONIÂO EX'l'RAOR.DINÁIUA REALrZl\DA EM 30/08/2017 

Aos trinta di~ do mês de agosto de dois mll e dezessece , com Lnlcio ãs 
~4:00 horas , em 1• (primeira) chamada, reali~ou-se a 4" Sessão 
ExtraordinárLa da 2" mesa Diretora, do 4° Conse~ho ~ Ad~nis~raçAo do 
IPRESB, na sala de reun~Oes situada na Rua Benedita Guerra Zen~on, 26. , 
Centro, Barueri, no prédio onde funciona o Instituto de Previd~ncia dos 
Servidores Públicos de Barueri, sob a pres~dência da Conselheira Lil~an 
Danyi Ma!:ques Rampaso, com a presença dos Conse!heiros : Cá1:1..o Simões dos 
Santos , Diego Stefaní , Fernando Anton±o Tambeii.ni JUlianl. , Juliana Pinto 
Pacheco e Valdinei Pereira dos Santos . Havendo nümero legal a senhora 
Pres~dente declarou aberta a ~resente sessão. 

ORDEM DO DIA 01 - PROCESSOS SUMÁRIOS DE DESTr1'UIÇÀO: ~ 
atenç~o ao deliberado na última reunião ordinária , marcou-se a presen~e 
reuruào para que sejam apresentados os relatOd.os referente aos P~ocessos 
SUIIldrios de llestl.::uição n• 01. , 02, 03, 05 e_ 06. 'I'ais Processos foram 
ins~aurados apos denúncla apresentada por ~ segurado do IP~SB, que em 
sintese, versa a supos1::a falta de reali:Lação de curso oe frequência 
obr1ga~ória por Corselheiros de Adml..rLLstração e Flscal do IPRESB, a que 
alude o artigo 143 § 4°, c/c 145, §6°, VIIl da :.ei Comp:eme::tar n• 
215/08. Em 2.6/04/2017 foi fortnada a Comi.ssl!o Processante ~;;sponsave.: 

para apurar tal denúncia e dar andamenxo ao devido processo 1~gal. Fo1 
garan=ido a todos os Conse~heiros citados ampla defesa e contraditório 
dtlranLe a instrução processual. Sendo ass=, co::; a conclusl!o dos 
trabalhos, toi marcada a presente reunil!o para a leitura dos Relatórios 
ooncluido.s pel~ Comis sao Processante, para que a Presidente de~e 

Conse lho execute a dec;,.sao, em conformidade com o =t:-90 !.67 da :.ei 
Complementar n• 2~5/08. fo1 real1zaaa a le1.cura dos rela:ór1os, sendo 
entregue uma copia a cada um dos Conselheiros interessados presentes, 
sendo ao f~a) executada as seguintes decisões: Process~ Sumário 01/2017 

sr. Célio SimOes dos Sant::os ~et:lbro efetivo do Conselho oe 
Actmirustraç~o- Representação arquivada . Processo Sumário 02/2017 Sra. 
Valdlne~ Pereira dos Santos- Membro ~fetlvo do Conselho de Administração 

• 
:te~esem:ação procedentE, CoMelheira destituida do Conselho de 

Admin~stracào de IPRZSa, cabendo-lhe pedido de recons-deraç~ no prazo ( \ 
de 5 dicis ao Conselho de Administração, ou pe-dido de r~urso a c lftOrl.dadeo 
imediatamen~e superior, no prazo de 15 dias. ~~ l~h50 , a Sra . Valdine i, j 
c.:.e:rt:e da d'E!cisolo, deixa a reUIUl!O de ConseJ10 . Processo Sumário 03/2017 
- Sra . Flávia Rodrigues de Carvalho Me:nbro suplente do Conselho de I" -
Administração- Representação arquivada . Processo Sumârio 05/2017 - Sr. 
Reinaldo dos santos - M~~brc e fetivo do Conselho Fiscal - Representação 
arquivada . Processo Sumário 06/2017 - S~a. Ana Mar.J.a de Carva..ho- ~en:bn 

efetivo do Conselho Fiscal - Represencaçào arquivaaa. Em razão da decisão 
1
f1 

do Processo Sum.irio n° 02/2017 , solioi.ta-se que o Gabinete do IPRBSB/'1 
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proceda cO!Il a convo::a.c!o jo mer.-.oro sup.en;:s, Sr . 1-!arce .o Soares de 
Oi1v~1ra , para que ass uma a s =unções prontamenre . 

ORDEM' DO DIA 02 : INCL11SÀO DE PAUV. - JULGJ\MENTO DO RECORSO 

DA EMPRESA CL GESTÀO EMPRESAIUAL . Cem anuênd.<i de corlos os Conse'heuos 
presem:es, foi lnc.u.ida a pr2cse.nte pau:La, em r azão do r ecurso a !)resentado 
pela Empresa CL Gestilo Empresarial , face a Porcaria 985/201? , publicada 
~ 12/08/:017 no Jornal Oficial de Sarueri, em que o IPR~SB resc1ndiu 
un1lateralmente o contrato n• 014/2016, oriundo do e d_ta de :1citações 
04/2016 , bem como aplicou- lhe multa e susp ensao de contra.:ar com o 
insLituto , consoante a Lei de Licitações . Foi lido o recurso na lntegca 
e com base no ar:igo H8, XXV da r.e. Ccn:plementar n• 215/08, foi <1prec1ado 
o seu mer~co, sendo decid.J.do por unanim1dade pele INDEFBRIMENTO do 
Recurso , com base nos pr6prlos fundamentos expedidos pela Not a Tec~ca 
da Consul~oría Jur1d1ca do IPRESB em 27/06/2017, ~ndo-se os ete~cos 
da Perr:aria n° 985/2017 . Serã expedido ollcl.o ao Presidem:e do IPSESB 
para que proceda com E cornun1caçao des~a dec~s~o a inceressada. 

Nada mais havendo a era taL , a Senhora Presidente, às 11:00 (dezess~'l:e 
horas , dec~arou enco-rrada a presente sessão . Segue copia da presence 
Ata para P''bll.caçao no site do IPP.ES3. ~.l , D~ego s~ ::an., S"e cre;.ário, 
lavrei, transcrevi e assino ~ presente ata . 

Lllia.n 

Valdinei Pereira doe Santos 
Coneel.hei.ra 
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OÍiCio - CA - 015/2017 
Barueri, 30 de agosLO dE 2017 

De : Consel.ho de àdminiatraçio 
Para: Presidente do IPRESB 

Exmo . Sr. Presidente , 

Em acenção a deliberaçAo deste Conselho na 4" 

Reunião Extraordlnaria, sol.cicamos que: 

• SeJa convocado através de oficio o membro sup~ence do 

Conseli:o ae Aàm~nistraçi!o, Sr. Marcelo soa::es de o_iveir= 

para q'-e assuma as funções nesr.e Conselho (OaDEM DO DIA Oll 

e ; 

• Se ja ::emeriao a decis.:lo des::e Conselho quanro ao Recurso 

apr~sentado pela Empresa CL Gestão Empresarial {0RD2M DO DlA 

02) . 

Sem mais para o momento, aprove:!.tamos a 

oport:uni.dade para renovar nossos prot:estos de el.evada est::ma e 

cor:s ideraçAo . 
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