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MA DA 6• REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/07/2017 

h~~ c~nco d.as do oês de Julho o~ ooós ~11 e ae:esse~e. com inicio ás 14 ::5 

~oras , ew 1• (primeira) chamada , redlizou-se a 6• Sessã~ Ord~nária da rneso~ 
~-rt_Jra , do 4° Conselho de Adminis,ração do !PRESB, na sala de reuniões situada,... 

~a Rud 3ened~ta Guerra Zendron, 2ól -Centro- Baru~=i, ~prédio ó~de !J~cic~c 

o !nstituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência 

c~ vnse he~ro Lil1an Dany1 Marques Rampaao, cor a p~esenca dos Consel~~~ros : 

CélJ.o Siaõea dos Santos, Dl.eqo Ste.fani, Fernando Anton1o Ta.mbel1.n.l. Jul1an.1, 

Jul:~.ana Pinto Pacheco e Valdinei Pereira dos Santos, H<Jvendo número le9al a 

s~n ra ?re~~de~te a~c:ar~~ aber~a a pres~r.te se~~~o . 

ORDEM DO DIA 01 - LISTA TRÍPLICE PARA NOVO PRESIDENTE DO IPRESB: Ap ~s a aprovaç<io 

d.. sta tr<pl O.ce na reun ao extraordinária de 6/06/2 17, fo recebido uma 

carto ;1ss:.naàa pe!.o Sra . Monica ~a ri ar:.:. d.e Kaceào, q:.~e :ol u-.a d4S 1=-•=.:.ca.das !"'.a 

de tal lista, solicitando a exclus&o de seu nome da refe~Lda lista, por motivos 

de ordc::. pessoa~. Ast- rn sendo, :evando e:- ""nn::a que !!;e 1:rata de U."!l caso ir~édio;;.o, 

a Sra . Presider:.t& desce ~'"'~nselho so:.:.c ... t)'.l qu'=' o caso fosse ava!:.ado pe_a 

Procuradoria Jurídica do IPRLSB e pela Consultoria Jurtdica externa . Em s1nte~e . 

a PrOC:l!:"adora ào IPRESB sugere que seja elabo!ada novo. lis~a tr1p2.:..c~, e a 

Consul~oría Jurídica externa sugere que se a i~cluído l C=l no-.-o :1ome pa:-a 

compor a lista, e que após seja remetida ao !?refeito W.un1cipal. A Conselheira 

S~d. va:d-~oi suger( ~~e ~eja seguida a crdem d~~ no=es já ap~ovados na lis~a 

orig1nal , ou seja, que se a incl1.1ldo o nor-.e do qudrt:o nome :nais vot.ado - Sr . 

Tat .o OkaMoto. O Sr. Fernando concorda com a sugest~o anterior, bem como indica 

qLe d s~a !o~a estaria a:~ndendo ao parecer da Cons~:toria J~~idicd 9X~erna do 

IPRESB, de >nclu~r 11penas um nome . As 14h33 a reuniao toi interrompida por Ult,a 

das .segt:.radas c:r.::P. ass ... s- ia a reur~1ao, se J'!"ç~.f'i ::estando act:rca do nc:ne propos.:o 

(Sr. ';acuo Ok:a!!loto) po~ n3o se tratar d ser,... dor efeci·.;o d~ mu.nicipio. n. 

Presidente do Conselho explicou aos segurados presentes que a partlcipação deve 

ocorrer apenas cc~ ou"l:..~tes, e que q.J.a: q'.:er ::::a:'litest.aç~o deve ser r~tioa po.r 

escrito a Presidente ou ao Secretario, em conformlddde con o regimento !nterno 

do Conselho de Adminis-craçllo (Aiti9o "4 e se9uintes) efe·ivo . Continuando a 

di~cussão , o Sr . Celio co~corda com a s~gestóo da Srd . Va O•r~ei 4 Sr . Fernando, 

para que si9a a lista já aprovada anteriormente . A Sra . Ju iana se abstém de 

-.-otar sobre o c.ssun:.o, t:e!".do e:n v!sta já tido st:qerido 3 norr.es anteriorrnent.e de 

s:rvlcto~es efetivos . OS:- . D1ego conco~da coro a Sra. Jul~ana, e ~a:bé= se abs~é~ 

de votar sobre o assunto, completando que respeita a deliberação do Conselho, 
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que é formado por 6 conselheiros . A Sra . Lilian também concorda com a Sra . 

...;-.....!. a~a e Sr. C!_ego, e se absté::J dP emit_r ~ot:o subre o L.t:l a . Asa1a sendo, por 

3 votos, aprova-se que seja subst1cuido o nome da l1sta tripl1ca da Sra. Môn1ca 

Mar1ani da Macedo (que abdicou sua 1ndicaçlo) para o Sr. Tatuo Okamoto, que foi 

o pr6 X1mo da 1ista votada anterioraante. Ap6s es~d de~~b~rd;âo !or~- ~eceb.d~s 

"hJnifestaçOes por escrit.o dos segurados present.es na reunião (anexas a esta 

~ta), que foxam lidas pela Presidenle e aberta a palavra para que os Conselheiros 

se oani!estass~ acerca ao ;~ . E~ ge~al, os qu~s:~o~a~c~~cs !orL~ acerca c~ 

escolha do Pres_dente do IPRESB, que , de acordo com os segurados que se 

'1lani!"estaraJr, ci~ rerl.a ser ocu.pad'l por serv~dor efc-=ivo do !::aniclpio. Ta:r:.bé.!!l 

fcram. apre~entaoos qJ.es~ionarre~.t.o.s acerc do dir-ensionamento do Conselho do 

IPRF.SB . Em resposta , alquns Conselheiros rizeram o uso da palavra expressando 

ra~ ~ol i~!orcado que m~ito dos 

que" r ~onaMentos , dependem de alterações legisla~:h·as, e que ser ao analisados 

por ~ste Conselho mais profundamente, informando t~~ém que os segurados também 

pod .rr se ttan~festaP pe=aP":e o Podt!r Leg s ... At ... ~ ... o M:.Jn .. c_p~ . 

ORDEM DO DIA 02 - ALTERAÇÂO DA DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19/ 07 / 2017 - Foi 

d~ berado por una~imidad~ dos presentes que seja a:ter-da a data da rPuniào 

o~dinár~a de ~9. ~~/20~7 para c dia 26/07/2C:7, e~ virc~oe dG =érias ce 

Conselheiros e a possibilidade de nao obtenção oc quórure . 1 
ORDEM DO DIA 03 - OFÍCIO N° 168/ 2017 - PROJETO DE LEI DE AMPLIAÇÃO DE LICENÇA I 
PATERNIDADE E LICENÇA ADOTANTE - f o. recebJ.dv o r• lt!!r ... do c~.c~ o, g,~s .. n -:d pe:o 

?re~.dem:e ~nterino do IPRESB, Sr . Weber Serag~n1 , encaminhando o processo ~ 

a:birist~at1vo :075/20: i que dlz respei::o "v pr'>je-::o de lei da a;;;p:.iaç!o ciee· , 

:icençct pat:ernidade e a:':lpliação da licença adotanl:e, co:r. os pareceres 

mensagens trocadas entre o instituto e o responsável pe:o es~udo &tuarial . Será 

sc!:.~lc.ado que a dire-:.oria execut:.va diqit.a!.!.ze e e~\·ie aOS e-::.o.ls dcs 

conse heiros. 

ORDEM DO DLA 04 - MEMORANDO N° 70/ 2017 Bf: Foi recebido o re!erido memorando 

cu. o =ela-6rio de benet .... e.~.vs, ass ... na::io pe.:....> Sr. Marce.!o Larar:..;e1ra - Di e~c= 

de Bene;icios . Será remetido uma copia a Côda um dos Conselheiros para ana!~se . 

ORDEM DO DIA 05 - OFÍCIO N° 17/ 2 017 - COMISSÃO PROCESSANTE: =oi re~etid~ ao 

Con .ho o r~t;fer .... do Oficio, assi::ddO pe~o mer..bro$ ca Cv, ssão 0 rocessante do 

Processo Sumário de Dest:ituição n• 05/2017 , em que consta que o reter ido 

processo, e~ que o a ·er~~uado e~a o co~se he~~o Sr. ~ouq!os Osca. de ~esus, co 

conselho fiscal , foi arquivado pe_a perda do cbjeto, ~endo em v~sta que o 

co~ ~ heiro renunc.~.ou de seu cargo no Con .ho. 

ORDEM DO DLA 06 - MEMO 049/ 2017 - DIRBTORLA ADMINISTRATIVA IPRESB: :·o:. recebido 

o re•erido memorando encaminhado pelo Sr . Luc. <>no José Barreiros, com o 



IPRES[;] 

iluxogra:na de :;r~ t:açAo dos doclllllen~:os expedidos pelo Conselho de Ad"!lil' s"O =ac .. ? 

d~ :P~ESS . Será anexada a esr:a Aca o re'er~dv f~uxogra~1 . 

ORDEM DO DIA 07 RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS FEITOS AO DI RETOR FINANCEIRO -

r Sra . Presidente .:..:._o.r""la q 

para o então Oiret:or Financeiro, Sr . Igor Jefferson Clemem:e, reah:adas n" 

~eunião ordinária de 21/06/201? (ordea do dia C2), ~ qua hav~o se co~prc~eL~do. 

Aproveitõ-se a oport.unieiadel e tendo e~ vista q~e h'=luvera~ exon&rações e 

cont::-a:;açOes após a no:neaçâo interina do Pres:.dente do Ii'RESB, por unanür.idade 

dos presentes , sol.!.cita- se que a Diretoria ~xecu;.:.va do :.?RESB !"lOS in;onr.e 

quadro atual de servidores do IPRESS e sempre que ocorrAr alterações , com todas 

35 exonerGçOes e con:rataçOes ae pessoal do lns~i~~~~~ ccn o respec~ivo 

Chrgo/remuneraçao/at:ribuições/formaçAo escolar/ e de:::ais ~nformaçõ.,s 

ORDEM DO DIA 8 - RECEBIMENTO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPRESB 

OFÍCIO 169/2017 - IPRESB - Fo' remer do a este Conselho, a referida At:a •conformt> 

~e anexo , sendo qu~ fo~ lid~ e discucioa pe:o~ ro~se 1 ~~~=o~. Per unani~cade 

d< 1::, present.es, convocou- se os membros dd Diretoria Execut.iva para prest.ar 

e =:dre-.. er.tos de alguns pontos que n~o restaram c:ar~e. ~s~ ler~~ presentes 

às 15h50, o Sr. Weber Ser.qino. , Sra . Flavia de Carvalno, Sr. =-ranclsco A. 

G"nc;alves . Sr . t-' ... rcelo Rodri9ues LaLangeira e Sra . Hidor!_ Matsuo Kitamura . 

~rimc~ra~en~e f~i questio~ado sobre ~~bi!iários e e~~~pg e~~us de ~;.for=ác!ca 

que não estâo sendo utilizados pelo IPRESB, contorme consta nA ata , sendo que 1 
!ol esclorec~do cpe tais equip=~nt;os c.ao es::ào sendo ~·i :~:odos e deve ser ~ 

dlldo um destino (doaç.!lo/leilAo . etc). E.m segclida foi lntomado que o D~ret r {v 

F1narceiro Interino nâo está co!.seg:;indo aces"o aos dados financeiros , n<~ I 
m-'qu~na local , no ser•:idor e no servidor de e - :llllll (ar."l!ri.ores " 16/06/2Cl 

do.s computadores do antigo Diretor •·inanceiro e sua assessora . O caso está sendo J 
~ 

apurado para er se tais dados aincia per::Ja~ecez ::o s.is=.e::~.a, o-:.: se =o!:a. 

~xcluídos , e a possibilidade de um novo acesso . A seguir entroc em disc·;ss~o ~ 

a~uisiçao ou r.A~ de uma sede própria para ~ I?RESS, que es"á em ar.álise, ~s 

depende de outras ações (alteração legislativa !Stado I etc.). ndi~nte, IO~ 

tra;ado acerca de ~a auditoria , que havia sido solicitada pelo Conselho fiscal . 

Sobre este ~e~. o Conse:ho de h~~nis~raçao ir.forma que não !oi recebido tal 

solicitaç.'lo por oficio e que o aguarda , com as devid>ts jus ti 'icat~vas , P«ra 

. !d.!tbém 

foi tratada sobre a proposta da contratação de uma consultoria f1nar.r•~ra ~'ra 

o :r~S9, sendo afi~ado que esta contra"açào será em conjun~o con o Conselho 

de Ad':linistraç!lo e de:'lais 6r 1.tos '"onselho ri.scal e Coaa tê a e Inves:;imen::c, " 

com a ~ntenç~o de ~ux~liar o TPRESS, de torma t;ransparente . Os assuntos tratados 
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des-:a ri~a, ainda ser~o estudados mais profundamente pela r:>:.retoria Exocut:.va , 

e poderAo vo:ca a ser dlscutido e~ con)u~to con o Conselho de AàrJini~traçAo do 

IPRESB, se n~cessário , de acordo co~ a legislação, deverão ser prev1amente 

tovado~ pe.o Cvnse-ho de Aom.n)s~ro~ivo . 

ORDEM DO DIA 9 - APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO 

RELACIONADOS: 

~cocesso Data S.rv1dor Benet"~c.1.o Protocolo 

·-~~6:2""-~ I o6 "'El 201"7 11.:. DE 'üU:k.~ 
cen dAo Pl tons de 

0"2 '201 
• Abcr.~, oe :-e~foncJ.a 

Ap. por : e.,. de 
81•239/20]7 19/06/2017 ISABEL CRISdNA Pt"I"T~RI Conu. e !daàe - )77/2011 

Haqiat•rio 

81·67612017 19/06/20: 7 L0%1KSIA ~E1?~ ~;MOss 
Ap. 'POr 7el"'p" cs.e 

IOH/2017 
Cor.·:. e :~a~ 
Ap . por reopo de 

31·615/~017 l9/0t(2017 ~~IA ~U!ZA S~~~ CHIMINE contr. e Idad• - 9~9/2017 

Mc!1.5ttor:.o 

81·562/2017 19/06/201 VILHA AUGUSTA SILVA Ap. por Id.:ad~ 8'71/ZOll 

ai·S-~/201- "9/06• 201- t..t.t-r ;.)H! ET A N)SA AULICINO 
Ap. por Tel!".po de 

894/2011 
Cct4·~ r • e !datJ~ 

81-~66/2017 19/06/:017 -:"ER.EZI'!'~HA FEiTOSA OE ASS:S Ap. .,.., :~ ele 
908/20:7 contr . • Idad• 

B!-670/:017 I 19/0t/20):' CARMEN APARSCI:A CA SILVA 
;t_p. por Tempo de 

1038/:017 Contr. e :da:t• 

81·600/:017 19/06/2017 EDSA PAtn.tHO '.P· por Idade 9J~/:'017 

&l-692/2011 19/06/2017 ~OSE DO CANIO CARDOSO Ap. por ldadt 1068/2017 

81-8H2~ 
, 2'1'?6/:017 EDOAF.DO DE SO<.'SA 

Aç. por Te:::po oe 
:Hr:c:7 contr . • : dad@ 

Bl-6821101' 23 '06/2017 9t.N.tDtTA !'.A~IA COSTA SA..~' 
Ap . por Tempo de 

1054/~01? 
con'tr . • ;:d .... d .. 

11·'6"/2017 23/06/Z017 v .1. :;;,.zit:. kOSA D! F"IU:lTAS s:L•;;, Fe::sao por ~tte u:l/:~:• 

11·524/201? 23/06/2017 
BARTO JOALDO SOUZA OE Penslo por 809/20:1 J 
:>J..IVE~RA 

Morte 

A redação da p~esente ata fol l~d~, aprovada e ass1na~ peios con~ ~~e~~~s 

presem:es nes~a data , seguindo cópia para publicaçJo no si-:e do :PP.t;:;B . Nada 

r~~s ~avP.ndo a ~ra~ar, d Senhora Presidente, às 17:30(dezessete horas), com 4 

anuénci.'l dos presen~es , <ieclarO\.i encerrada a preso.Jr.\,.e se.:sso.o . ~..1, iJieg'"' .S;:e-:an1, 

Secre~ãrio , lavrei , ~ranscrevi e assino a present~ ata . 

Lil>.an ~fo~sfoeques Raapaso 

Yff/Ante 

Cél>.o S~oa Santoa 

<t_p~ 
Dl.togO Stefanl. 

ConsefheJ.ro - Secret~rio 

• 
( 
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Fernando ambelini Jul1ani 
heuo 
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RELATORIO DE BENEFÍCIOS JUNH0/2017 

912.850,98 

R$ 66.064,97 
FINANCEIRO TOTAL R$ 4.654.561,33 I R$ 4.350.367,74 

304.569,67 

R$ 2.458,33 

~ 
R$ 3.064.423,79 

Total Financeiro I R$ 4.350.367,74 ~· 
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Barueri. 23 de Junho de 2017. 

ME :>lO: 049/2017- DIRETORiA ADMí:'<!STR4. TI VA 

Prezada Presidente do Conselho de Adrríinistração 
Sra. Lilian Danyi MarqLtes Rampaso 

Em atendimento a solicitação constante na Ata da sn Reunião Ordinária realizada 
em 21/06/2017, segue anexo o Huxograma de tramitação dos documentos 
expedidos pelo Conselho de Administração do JPRESB. 

Atenciosamente, 

tor Admini:-;trativo 

---------~-----------------



Gabinete - lpresb 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Cc: 
Assunto: 
Anexos: 

Olá Luciano, 

Gabinete - lpresb <gabinete@ipresb.com.br> 
sexta-feira, 23 de junho de 2017 08:59 

'Luciano' 

'gabinete1 @ipresb.com.br' 
RES: Fluxo de Documentos- Conselho de Administração 

FLUXOGRAMAjpg 

Conforme solicitado, segue anexo o fluxo de documentos desde seu protocolo até a entrega da 
solicitação. 

Atenciosamente. 

1(;~ 
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!N:STlTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVlOORES MUNIICIPAJS DE BAAUERI 

Jés.ska Sonfilos .Meira 
AssessorTécnko 

Rtiii 3e~a Si..'Srra liellÚIT·Il. n~ Ziií • Ce-lltr;:_ · Bill1121"t- SP 
{i 1) 41911-4/J? · \11) 4 ~ SB-63:!-,- - St':.e: www.ipresb.hatUE"Ii.sp.gov.bl' 

De: Luciano [mailto:diradm@ipresb.com.brJ 

Enviada em: quinta-feira, 22 de junho de 2017 11:23 

Para: 'Gabinete- lpresb' 
Assunto: Fluxo de Documentos- Conselho de Administração 

Prezada Jéssica, 

Tendo em vista a solicitação do Conselho de Administração do lpresb, constante na ata da reunião realizada no dia 
21/06/2017, solicito informar qual é o fluxo de documentos utilizado entre o lpresb e o referido Conselho, a partir 
do recebimento no protocolo do Instituto. 

Desde já agradeço a atenção dispensada. 

Atenciosamente, 

1N:S'fi:TV'f0 DE PM:v~Dfw:lA $0C1;14 
ttQ& Sllt\4~ MUN1tlRA!S D(' ~B!J 

ludano Jos€- Barreiros 
Diretor Administr,:,tivc 

iiv+ 8/lciH;il (,L};,-0;1f':i'tiYY~, ffÕ 1~'1 ~.01".\{f; \;<;r'>?n JP 
{f} i •!t'J2.--..C\i '1j -~ 1 ')0""-'!}jl • )r,y, WW\S!fVfMJ;..l;;re.n;l;n:A§Lj;i)\(\)J 
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DO OFICIO EM 
RESPOSTA A 
SOLICITAÇÃO 
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1PRESB-l_~~â 

~osServldOl"R'if'TQC~~4c' -----------------------------------p .. ',Ç, .... , '·'· 

Data Z 1 JUN. Zff17, CO'N§EJ::J{O <IYE}l<IXMI'NIS'T'R}lç;iO 

5a REUNIÃo ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/06/2017 

P-.os vinte e um dias do mês de junho de dois mi2. e dezessete, com início às l4:CIC 

:r,o::::as, em 1"' { .,.... ' \ 
~~~~rr.elra, c~amada, ::::ealizou-se a 5" Sessão Ordinária da 2~ rr,esa. 

~i::::etora-, ào 4° Consel!-lo de Jl.dn:ínistração do IPRSSB, na sala de recmiêes situada 

r::2 R•..:;_a Benedita Guerra Zeí:dron., 2El ~Centre~ Barue.:éi, no prédio onde funcior::ç:. 

o Instituto de ?revidência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a p::::esidê:;.cia 

d2 Conselheira Lilian Danyi Marques Rampaso, com a presença dos Cor,selheiros: 

Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Juliana Pinto Pacheco e Valdinei Pereira 

dos Santos, e ausência justificada do Conselheiro Fernando Antonio Tambelini 

Julia.ni. Havendo número :;_egal a sen!wra Presidente declarou aben:a a presente 

sessão. 

ORDEM DO DIA 01 

:E!..ELACIONADOS: 

APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO 

I'rocesso Data Servidor Beneficio Protocolo i 
BI-HS/20~7 07/06/2017 

JUL:ANA M.!l.;<.IA DE 'P· poc Te!':lpO de Contr. 
230/2017 

NAZARETH e Idade 

i BJ:-366/2017 Ap. po' Tempo de Cor.tr. 
562/2017 ' 07/G6/20l7 EUNICE ARRUDA SALISI"O 

e Idade 

BI-406/2017 i 07/06/2017 
ANTONLA RITJl. PAROLI~H 

Ap. Idade 626/2017 
BARBOSA poc 

i ,--~4C!?:J1-: MARIA AlJXILIA:JORA SOrlRO:S Ap. po' Tempo de Contr. ' 07/Cé/2017 684/2J1 7 I -1 . - - D'õ: OW1VE 0 Rh ' Idade - /<jagistéôo 

! BI-442/Z017 07/06/2017 DELA C RAZENTE ZAGO 1 Ap. por Terr_po de Contr. 
686/201'~ ' e Idade - t•!Ggi.S>;:érlO ' 

I BI-4.;.5/:ê017 07/06/2017 
'CLBIDE NA RIA RIBEIRO 1 Ap. por "teMpo de Contr. 

696/2017 
At.''IUNES 'e Tdade - Magistério 
Ml'.RIA BENEDITA DD Ap. P'' Tempo de Corotr, ' 

BI-470/20~7 07/06/2017 730/:;::017 
1 OLIVEIRA ' Idade - Macristér' o 

rBI-476/2017 I 07/061ZOl7 MARIA DE FATIM.'l. 
Idade 741/2017 

GONÇALVES é:' E PINHO 
Ap. por 

rBI-331/2017 12/06/20171 :>!EIRE CA.MARGO DOS ANJOS 
Ap. PO' :::empo de Contr. 

Sl3/2017 I 
' 

e Idade - ~iaglstério 

ADR~ANA PAULA s SILVA Ap. por Tempo de Contr. ' BI-477/2017 12/06/2017 744/2017 
CHALUP?E ' Idade 

; BI~479/20l7 12/06/2017 
1-'.J...RIA DE .:.OVõmES MUNAIUN Ap. po' Tempo de Contr . 

746/20l7 i STLVA ' Idade 

.91-483/2017 12/06/2017 PEDRO ANTQ}!IO PAU:. XNO 
Ap. por Tempo de Contr. 

7S2/2017 

' ' Ida.de : 
B~-512/2017 12/06/201: I LILlAN MA:nr:•s CARDOSO 1 

Ap. por Tempo de Contr. 
793/2017 

' e Idade 

B>S60/2C17 i 12/06/2017 52-BASTIÃO CATARINO 
Ap. P" Tempo de Cor.tr. 

868/2017 I e Idade 

BI-375/2:]}7 ! 06/06/2017 JOAO LOlJRENCO FEF.RI\.RI 
Certidão p/ fins de 

579/2017 
Abono de Permanência 

I ~<I-~?' /:'O'., S00ZA i Ce:r:t.:.dão p/ fins de 
%612017 -'0-~~-· I 06/06/201.7 Nil,ZETE OA ROCHA 

ADono de Permanêl'ccia 
MARCOS DDo SANTOS 

[ Per.são ' 944/2017 ! SI-6111/2017 19/06/2017 
RIBEIRO 

por Morte ! 
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ORDEM DO DIA 02 - SITUAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 

Embora solicitado através do ofício na última reunião ordinária de 07/06/2017 

~ordem do d.!..a 06), não foi remetido a este Conselho explicações sobre a situ.acão 

do CERT::::FICADO DE REGOLARIO_IJ.DE PREVIDENCIÁRIA - CRP do IPRESB. A sra. Presidente 

-;:ro·..lxe a informação de que em consulta ao site da Previdência Social é notado 

que o CRP do IPRESB oào foi renovado. Desta formõ, a presidente do Conse::_ho foi 

pessoaimenl:e até o Gabiner.e de I?RESB e solicitoü informações a servidora Srs. . 

. ;éssica do porquê esta resposta não foi remetida ao Conselt-,o, sendo informada 

que tal resposta caberia ser efete1ada pelo Diretor Financeiro cio I.:~stituto. 

•'>.ssiiT. se:;_do, após trazer estas informações ao conselho, por deliberacão dos 

preseDtes, foi solicitado a presença do o.:_retor Financeiro para exp::..icações 

pessoais ace:cca do assunto. Às 14h42_ compareceu o Sr. Igor Jefferson Clerr,eCJ.te, 

falardo que: O C.'<.P .1ão é reDovado quando há L:Jconsistências dos documelJcos DRA.A, 

DI?R, DAIR e DPIN. Relata que a inconsistência está no DAIR de novembr::'

dezembro, em especifico por conta do desenquadramei:tc :10 fundo '\}F Morgan". Que 

tais desenquadrc.mentos se deram ein razão do efeito das eleições do "Trump" nos 

EUA, e após, em razão dos efeisos do mercado após a divulgação de noticias sobre 

o Presidente da República (vazamento de delações premiadas e gravações efetuadas 

com o mesmo, no caso da JBS). Que o valor que superava os 25% do fundo foi 

poLiCO, e já foi resgatado e reinvestido no fundo de renda fixa r:;a CAIXA pa.ra 

se adequar ao e:Jquadramento (máximo de 25% do valor do fundo) e as infcrma;:Oe.s 

foram n?passadas a Previa'2ncia (protocolada há mais de dias) a:-;tcs o.'o 

téni:i.i.'w do prazo de renovação do CRP, porém que ainda não foi a,;alisado p.'r 

eles e por isso nào foi renovado. Que escá em constante contato com a Pre·Jiciência 

Social para acompanhar o caso. Afirma que o IPRESB não tem nenhum prejuizc com 

essa suspensão e que a Prefeitura dei.':a de receber repasses voluntirjos, mas 

.que enquanto essas transferências na o aconr:ece.m ficam "rendendo". A Conselheir2 

S:-a. Julia:J.a relembra que esta é a segur:da vez consec:utiva que o CRP não é c: 

reno·vado por conta do mesmo motivo (desenqc;adramento) e solicita saber qus.is 

ações vem sendo fei"::as para evic:ar isso. Além disso, sol.ici"::a ,es~larecimentos~ 
do Comir.ê de investimentos quanto ao mesmo assunto. Por flm, so.:.lClta que essas ~~ 

inf.ormaçàes sejan remetidas por escrito até o dia 03/07/2017, a saber: usar.do 

a tabela 3 da polit.i_ca de investimentos de 2017, aprovada por este cor.selho, 

._"_que seja especificado o montar'. te aplicado em cada um dos fundos de renda 

Variável, os rendimentos de cada urr, deles, a porcentagem que superou o 

·e~·quadrarr,ento ào Jp l"iorgan, bem como um histórico com os dados referentes ao 
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·caso (A:?R' s, Atas do Comitê de Investimentos e outr-os), valores que superara:r, 

o enquadramento, percentual dos i:1vestidores que saíram, e demais documentos 

pertinentes) que levaram ao desenquadramento, e as ações que foram tomadas para 

corrigir isso. A Sra. Presidente o q;;estiona o porquê tais esclarecimem:os r;ão 

foram feitos por escrito conforme solicitado? Sendo respondido que: a 

comunicação com o Conselho de .B.à'llinistração não lhe compete, mas sim ao Gabinec2 

da Presidência. Assim sendo a Presidente do Conselho sugere que a ?residênci2 

do I?KESB seja ADVERTIDA que sej arr. atendidas as solicitacões deste 

Consel:::-o, quando solicitadas por meio de ofíc.:o. Os demais Conse.l..heiros 

C:or:lpartilham do mesmo entenàimeni:c. F_ ?residente tar!lbém sugere que o Diretor 

F.'cnanceiro seja ADVERTIDO :.ambém, como :::o-responsável pelo não fornecimento da 

resposta por escrito, tendo em v.:sta que no final de seus esclarecimen;:os 

pessoais, deixou claro que estava ciente de que deveria remeter tal resposta. 

Diante do exposto, este Conselho solicita ao Diretor Administrativo do IPRESB, 

explicações por escrito até o dia 03/07/2017, sobre o fluxo de tramitacão dos 

documentos expedi_dos por· este conselho, e recebidos no protocolo do IPRESB, até 

a err.issão de sua resposta. 

ORDEM DO DIA 03- PORTARIA N° 2452 DE 20 DE JUNHO DE 2017: Em atenção a referida 

Portaria emitida pelo Sr. Prefeito Municipal de Barue:::-i, publicada na edicão 

942 do Jornal Oficiai de Barue:ci, página 58, na data de hoje, em que o Presidente 

do IPRESB, Sr. ~"laine Amaro Billafon foi exone::::ado do cargo, a Sra. ?res::.dente 

enter;de ser p::::-adente que, antes da colocação em pau~a acerca da lista triplice, 

que seja emitido um parecer jurídico com urgência pela ?rocurado::::ia do IPRESi?, 

e pela Co:-;sultoria exte:cna ju:::::í:::iic:a, sobre o seguinte questionamento: Es:::e 

Conselto deve elaborar c:.ma r:ova }_ista triplice para remeter ao Prefei;::o 

l'·'lc;.ni.cipal de Ba:cueri, conforme solicitado na Portaria? Ou se continua em vigc::::, 

os ::-Jones indicados na lista ;:riplice já éeliberada por este Conselho, na :. .. -, 

reu:üiio extraordinária de 13/04/2016? Tal sugestão Íoi acatada pelos 

Co:1selhelros, sendo agendada de ar:te~ão reunião extraordinária para 

26/Cí6/2Cl7 (próxima segunda-feira) às 14h, para ;:ratar do -::ema, sendo 

áerr.aC" ~ 
o dió! 

' 
qüe o.s 

conseu-,eiros presentes saem cientes àe tal cor.vocacão, e q:..te se convoq·..1e o 

cc~selheiro ausen~e. Assim sendo, por deliberação unânime dos presentes, 

so~icita que tais pareceres sejam emitidos até às 17h do dia 22/06/2017 (próxima 

sexta-feira), em decorrência da urgêr::.cia que o caso requer e por se:::- um caso 

inédito que rrecessita de posicionamento juridico . 
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ORDEM DO DIA 04: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DA CONSELHEIRA SRA. JULIANA: .-. 
co::.self'.eira Sra. Juliana ap:::-ese:n.a a justi::icativa de sua ausência na reuni&o 

ae 07/06/2017 para avaliação dos demais conselheiros. Por unanioidade dos 

presentes, tal ausência foi considerada justificada. 

ORDEM DO DIA 05: CRIAÇÃO DE E-MAIL FUNCIONAL PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DO 

IPRESB: A ?residente deste Conselj-,o solicita a Diretoria Executiva do IPRESB 

que seja criado um e-mail funcional parêÍ o se:.1 uso nas atividades do Conselho, 

A redação da presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros 

presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no si te do IP:'-.ESB, Nada 

:mais ~avendo a tra~ar, a Senhora ?residente, às 17:00(dezessete horas), com a 

ar:uêr.cia dos ~resentes, declarou encerrada a p.::-esente sessão. Eu, Jiego Stefani, 

Secretário, lavrei, transcrevi e assi.Lo a presente ata. 

Célio S ~~&!-santos 
nselhei.:::o 

'JJ.f" J..Ll.-
iego Stefani 

Canse·· eira - Secretário 

Valdinei 

IPR[SB- instituto de Previdéncia S<JCral doi ServidorEs Mun;rip;,is d~ 8,1ruen- Ru~ 8enedit;o Guerra Zendron. ~o 261 ·Te i. (11: 4198·4232 
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Presentes: Weber Seragini - Presidente - Int~=UNIÃO ~~-

ATA REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA 

Marcelo R. Larangeira- Diretor de Benefícios ' . ' 
Francisco A. A. Gonçalves Jr.- Diretor Financeiro- Interino ~ 
Flávia Rodrigues de Carvalho -Diretora Administrativa- Interina " · 
Midori M. Kitamura -Assessor Técnico I . · 

Ao dia cinco de julho de dois mil e dezessete às 10:00 horas, realizou-se na sala de reunião da , 
Presidência, a I reunião de Diretoria Executiva, nesta cOmposição, tendo como pauta: 

1- Avaliação da situação atual, em caráter geral do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Barueri- IPRESB face a mudança de gestão. 

2- Abertura de Processo para Diretrizes Orçamentárias 2018 e do Plano Plurianual2018-202L 

Aberto os trabalhos, Sr. Weber franqueia a palavra quanto as ponderações, quando a sra. Midori 
indaga quanto aos equipamentos de informática que estão na sala de Arquivo, a sra. Flávia registra 
que estes serão objeto de leilão ou doação em vista de não mais estarem sendo utilizados, sr. 
Francisco observa que procedimento similar deve ocorrer com o mobiliário atual, em função do 
Processo Administrativo em curso de nova aquisição de mobiliário. O sr. Francisco relata ainda que 
está com dificuldades em reunir as informações de interesse do IPRESB no que tange a Diretoria 
Financeira, para os devidos encaminhamentos em razão dos arquivos eletrônicos dos computadores 
utilizados pelo Diretor Financeiro anterior bem como a de sua Assessora não estarem acessíveis e em 
relação a caixa de mensagens encontra-se disponível somente e-mails à partir de 16/06/2017. 
Apresentada proposta e justificativas de contratação de Consultoria Financeira ao IPRESB. 
Encaminhado à Presidência Processo Administrativo aberto para elaboração das Diretrizes 
Orçamentárias 2018 e do Plano Plurianual2018-2021, com determinação às respectivas Diretorias à 
apresentação de suas demandas, em consenso verificamos que o custo/benefício quanto a uma futura 
aquisição de imóvel sede para o IPRESB se torna mais atraente, fato que se ratificado já deverá 
configurar no PPA 2018-2021, devendo este ser remetido ainda este mês a Prefeitura Milllicipal de 
Barueri. O sr. Marcelo aborda que para o orçamento de sua Diretoria irá proceder de maneira a 
observar a Demonstração de Resultado de Avaliação Atuarial e por meio de média de crescimento de 
ingressos de aposentarias e pensionistas nos últimos cinco anos. O sr. Weber retoma a palavra e 
assevera quanto a retomada a proposta de contratação de Auditoria Financeira independente, 
indicada pelo Conselho Fiscal e encaminha o Processo a Diretoria Financeira, para revisãp.de todo q 
Processo. A redação da Presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Nada.-IDIDS 
havendo a tratar para o momento, o sr. Presidente - Interino, declarou as 11:50 horas encerrada a 
presente reunião. Eu, Midori M. Kitamura,Assessor T.écnico I, lavrei, transcrevi e assino a presente 
ata. 

)_v 
··~ 

~m~ ~~v~ 
Flávia R. de Carvalho Midori M. Kitaníurá 

Diretora Adm.- Int. Assistente Téc;.kó -I_ 

Marcelo R. L_frrangeua 
Diretor de Beneficios 

Francisco 
Diretor 

. Gonçalves Jr. 
. -Int. 

!PRESB -Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri- Rua Benedita Guerra Zendron, n<> 261 -Te I.: (11) 4198-4232 




