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A'l'A DA e• REUN:IÃO ORDDIÁIUA REALIZADA EM 09/0e/2017 

~os ~ dias do mês ds agosto d~ dois mil e delesse~e. com inicio as 
1~:00 horas, em 1• (primeira chamada, realizou-se a e• Seasào Ordinária 
da 2• mesa Diret.ora, do 4° Conselho de Adminis<craç.lo do IPRESB, na sala 
de reun~ões ~it.uada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261, Centro, 8arueri , 
no prédio onde funciona o Inst:~t.uto cte fi'revidêncl.a dos Servidores 
PUb .cos de Barueri, sob a presiàénc~a da C~nselhei r a Lillan Danyi 
Marq-..oes R<>..!l"paso, co:n a pr~;sença dos Conse""heiros: Célio Simões dos 
Santo.s , D~eqo Stefan~ , Fernando l\.ntoruo Tambelin1 Juliani , Jnl i ana P:Lnto 
Pache co e Valdínai Pereira dos Santos. Havendo número legal a senhora 
õ-res~dente declarou aber~a a presente ses~o. 
ORDEM DO DIA 01 - LE1:TURA DAS ATAS DO CONSELHO FISCJU. S COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO IPRESB: A Presidente deste Conselho inicia a reuniao 
com a ieirura das atas das reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de 
invest.imentos do IPRESB. Com a lei~ura da Aca do ConselJlo Fiscal, 
obsPrvamos a inten~ daque_e Conselho em conuatar uma Auditoria 
independent.e, ha :mli~o tempo, • a·1iantamos que somos favo.r<\ve.is a ~'>Sta 

Au~t.or!.a, cont,JdO soli= t.amos que seja info=ado a este Conseillo se jã 

ex ste esse process• de ccn':rat:acl! ·? caso posi 1 10 em que fase est.à? 
Aprovalcando a opor~unidade reg1stramos que de acordo com a leg1slaç~o 

do I?RESB, compete ao Con~elho de Admlnistraçào autorlZaL tal contraçAo 
(Artigos 148 , Xl e 149 v , da Lei Complementar n° 21!>/08). ·rambém surgiram 
duvidas acerca dos invesd.mentos ligados a .'\dminist.radora de Fundos 
GRADUAL , assim sendo, achou-se por bem convocar o Oiret:or F'inanceiro 
paril prescar e.sclatecimen=s. Às l~h55 compareceu o Sr. Diretor 
esclarecendo que após notar o aesâgi- do fundo de incP-LLlYO F!DC 
MUL'!ISE':OR!ll.!. ll através do ext.rat.o de Í!';Vastc.uner.tcs, adot.<>u as meaidciS 
per-~nentes, a saber: of iciar a Administradora pedlndo asclarec~en=os, 
e ida em F~sembleld no dia 03/08 (que Coi adiada para dia 2~/08). Intorma 
t:ambem que o lnstit:uto Ja :mstaurou uma ação JUdicial em face da GRADtrlU. 
para preservar os direitos do Il'RESB e garantir o patrimônio dos 
segurados. O Ol.retor aoroveitou a oportunidade e esclareceu os . , 
quest.!onamer.t:os efetuados pelo Conselho na úlcima reunião ordL'ltu:J.a , a 
acer= da perda de dados e acesso ao e -maU do setor financeiro do 
lFPL<>~, e expdca que os pr~)ulz• s percebidos at:é o mamem:: o t.ra<::am-se 
d:: "re~abalho" e;n recuperat t:ais dados, mas que a empresa r esp0nsâve' 
ja conseguiu recuperar uma boa parte dos dadas e que ate o m~nto não 
~er~f~cou-se prejuizox ~anceiros ao patrimõn•o dos segurados do 
IrRESB. Eru:.regou tilmbém a copia do e-m:úl com a refer~da resposta 
encaminhodõ ao Presidente do lPRESB em 09/08/2017. Este Conselho acha 
pertinente e r e comenda ao Presidente do 1PRESB para que acione a 
Procuradoria do !PRESB e a Consultoria Jurídica Externa para que seJam 
adot:adas as medidas judicia1s cabiveis em ~ace do ex-diretor financeiro 
do ~~SB, para apu=ar even~:ua! resporsabi lidade pelos danos causados 
pe~a supos~a atitude de apagar tais daáos intenc,ona-~en~e dos 
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compu~dores e acesso aos e -mails . Apos discussão tarrbém encendem por 
bcm e recOlltenda-se a o Instituto p,;ra que e111 e ventuais t:rocas na Diretoria 
Executiva do lPRESS que haja um amplo processo de transição , evitando 
e ituaçOe·s corao esU!.. 
ORDEM DO DIA 02 - CIÊNCIA DA PROPOSTA ORÇAMENTDIA PARA O EXERCÍCIO 

~INANCR!RO DE· 2018 E PARA O PIJ\NO PLURIANOAL 2018- 2021 : Foi trazida a 
es~e Conselho a referida propo~a orçru~ent:ãria paxa a devida ci~ncia . 

Este Conselho recebe e dá a devida ciência , cont:udo acha pe4rinenEe que 
n~ prõxima reuniAo ordinária o Diretor Financeiro compareça para prestar 
a~guns escl arêcimencos acerca do tema . 
ORDEM 00 DIA 03 - MEMORANDO 82/2017 - REIATÔBIO DE BENEFÍCIOS 

2REVIDENCIÁRIOS DE JULHO DE 2017: Foi àntregue o referido relatório com 
a relaçãc dos beneficies pr evidenciários do mês de julho de 2017. Será 
entregue uma cópia a cada um dos presentes para análise . 
ORDEM DO DIA 04 - OPÍCIO 206/ 2017 - TABELA CARGOS E SALÁRIOS SERVIDORES 
DO IPRESB- JULHO DEl 2017 : Em atencão ao solicit:ado na reun.l.ão anterior, 
foi ~nt.reçue p~la diretoria ~xecutiva do :IPRESS a referida tabe-la de 
servidores do lPRf:SB com Cargos e Salários . Serã E,Dl::reçue uma cópia a 
cada um dos presentes para análise . 
ORDEM. DO D~ o·s - OFÍCiO 211/2.01-7 - BALANCB'l'E JULHO 2017: foi enaeque 
o referido o.f.icio as_s.inado pelo President:e do IPRESB o r.eferido b_alancete 
do més de :rulho/Z017 . Serâ errcregue uma cópia- a cada um dos presentes 
para análise . 
ORDEM DO DIA 06 - APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS 

ABAIXO RELACIONADOS : 
P:r.()COS-8 0 nata S-ervidor Senefici.o Protocolo 

QE&JRAJi Ml)RA! s Cru:r_idAo p / Eir:s 
<sr-'"•;>!2al7 01/0e/2011 

Ed!.C.!W 
ti& Al>O!!O da UJ2!Hl 
"F~;-m.a.r.~nc:ia 

Eil.UJ'lE: ll1\ SILVA 
A?. por '7errr:--....o de 

!I! - 19E /2!H t 01/0~/~0U eo-rtt.t: . !! Ids d:e. 1.228/ZOn 
P.ANr:t:E 

Kaq.Uré.tio 

!!r- .Hfl/20F Oi/!l8/20IT llrul!L .E-ffi!:S CINTM 
1tp, por Tot:+<> de 

5h/Z011 
Cont.r. 9 Tdade 

lll- 301/2017 cn/OB/2011 
,J7.QOE:LI"!li! ;>.R.;;JJ JO 

P'en.!!:ão por r{orte 13%/201' 
140TA MIICl!l'.DO 

E :c-Sl.lJ 2011 01/03/201.1 
JOÃ'7 DE m:!lS Ap. por TeCipO de 

IUH/2011 f~[íf7TS ~a L... ê Idade. 

8I-Sl_9/2:fril Ol/OS/20D LOL~ SILVl\ 
Ap . po< 'J'emp<> de 17()0/2017 CQnt:r. G Uadc-

fu.·il~E/2m 7 0.1 08/20P M'BRTh 'EMil.Ia ffi!Z '!.;.. h;> . po' tdad<> Bte/2011 

1\ECNUDb .U.METW 
hp. por Tempo ck 

5T-•aonop 24/0</~0t? c=. " :rd"d" - 99~/20!1 
E'CU~CA H,,qi.sr.é.do 

Um do,; pr:oce.ssos chamou a ~r.ençao 

T.çr recebido em det:ernunado cmê:~ 

desr.e Conselho em razã o do servidor 
valor superior ç;o tet:o municipal . 
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Ca!npa.receu o Diretor de Benei'icios explicando gue se c.~a:;:.a de verba· 
lndeni.zat.ória de ab9no de pe:onanência e que esse vaior não faz part.a da 
base de cálculo para o Il?RESB. 
ORDEM DO DIA 07 -QUADRO DE HORÂR:IO DOS SERVIDORES DO :IPRESB: A P resJ.dent.e 

deste Conselho acha !)erLinente complementar o pedido da r:abe1.ii de cargos 
e s.alarios dos servidores do IPP..BSB , e solicita que seja remetido a este 
Co nselho a devida carga horária de todos os serv2dores do Tl'RESB 
(efet tvos e comissiClJlados ) bem como 05 horários de =abaiho que cumprem . 

NadEs mais bavenda a tratar, .; Senhora Pres1dente, às 
horas ) , declarou encerrada a presente sessão. Eu, 
Secretario, lavrei, transcrevi ~ ass)Ao a presente ata. 

I, i 1 i an D~Jli ~:l:que.s Rampas o 

Fernando .A.htõnio 'tá:mbe-lini Ju1i.án.i 

Pinto Pacheco 
Conselheí ra ' - Vice-Presidente 

Valdinei 

17 : 00(dezessece 
Díeqo Stefani , 
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