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IPRESOO ...... 
CONSELHO DE AD MlNISTRAÇ;\Q ·•11 ,3 n. _!Z6q 

ATA DA g• REUNIÃO ORD:INÁR.IA REALIZADA EM 23/08/2017 

Aos vinte e três dias do mês de aqosto de dois mil e dezesse t:e , 
com inicie às 14 : 00 horas, em 1• (primeira ) chamada , r ealizou-se 
a 9 4 Sessão Ordi.nária da 2 • mesa Diretora , do 4 Conse.Jlo áe 
Adnúnistx:ação do IPRESB, na sala de r e uniões situa da na Rua 
Bened.!.t:a Guerra Zendron, 261 , Centro, Ba rueri, no predio onde 
funciona o Institu~o de Previdência dos Servidores Púb ... .~..cos de 
Barue ri , s ob a p r esidência da Conselheira Lilian Danyi Marques 
Rarnpaso, com a p r esença dos Conselhei ros : c.lílio Simões dos Santos , 
Dieqo Stef'ani , Fernando Antonio Tambelini Ju1iani , JUlia.na Pinto 
Pacheco a Valdinei Pereira dos Santos. 13avendo numero lega l a 
senhora PresJ.d~~te decla rou a berta a presente ses são . 

ORDEM DO DIA 01 - PROPOSTA ORÇAMSNTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2018 E PARA O PI.J\NO PLlJR.DINUAL 2018-2021: A Presidente do 
Conselho inJ.c ... a a reWll.ào com a leicura do Oficio !PRESS n° 
196/2017, red~giàa pelo PresJ.dente do IPRESB ao ~onselho Fiscal , 
com a deviàa explicação e jus~ificaLivas da proposca orçamentâ r1a 
para o exe r c1cio 2018 e p!ano plur1anoa~ 2018- 2021 , tendo em V1s ta 
que os conselh~iros f1caram com algumas dúvidas sobre o t:ema na 
última re~ao ordinária , que foram e lucidadas a pós a l eitu ra do 
docUinento . 

ORDEM DO DIA 02 - OFÍCIO 217/2017 - QUADRO DE BOBÁRIO DOS 
SERVn>ORES DO IPRESB : Em atenção ao so~.citado na ordem do dia C7 
da última reunião ordiná ria , f oi re~etldo a esce ConseL~o o qua dro 
de horario dos s e rv1dore s do Instituto . 8m geral, os conselheiros 
fica ram com dúvidas, e entenderam por bem convocar a Diretora 
AdmdniscratLva pa ra esclarecê - las . As 14h50 compareceu a referJ.da 
Diretora , informando que a tabela é referent:e ao mês de a gosto . Os 
conselheiros .a. questionaram s obre o acúmulo da função exercida 
pela Procuradora do IPRES6 com a funç&o d e Com: rolador Inte:::no , 
sendo respondida que essa acumula ção não foi apontada como 
irregularidade do Tn.bunal de Contas , e que .há uma. Portar ia inte rna 
que a designou para esca :unção desde janeiro de 2024 , e que desde 
outubro de 2016 a mesma recebe uma g r atificação de 30~ sobre o s eu 
venc~ento, por tal designação . Informa carr~ém que há uma Po~aria 
int-erna que a dispensa do po!lt:o, em razão das atividades de 
Procuradora . Após , foi questionada pelos demais conselheiros 
quao~o a carga horária que a me sma cumpre, sendo qué àe acordo co~ 
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a tabela remetida, é infonnado que a mesma cumpre 32 horas 
semanais. Os conselheiros não entanderam o porquê des t:a carga 
horária , já que de acordo com a Lei Complementar n° 372/16 a carga 
horaria para a funçao de Controlador Interno é de 40 horas e da 
mesma forma os servidores des~gnados para funções de con~iança . Os 
Conselheiros solicitaram cópia das Portarias citadas, sendo 
reme~idas d~ ~ediato, a saber : Portaria ne 013/2014 - que designou 
a servidora para o Co~role Interno e; Port:aria 1126/20~6 - que 
dispensa alguns servidores do registro de ponto (Diret.on:s , 
Procurador e Assessor Técnico :::11 . ApÕfl longa discussAo, os 
Conselheiros entenderam que há irregular~dades no c aso, e que 
merecem recomendações a serem remeti das ao Presidente do IPRESB . 
Abriu-se pa ra ·ocaçao das recomendações ~ve deverao ser remetidas 
ao Presidente do rPRESB : 1° - que seJa remetido a este Conselho o 
amparo legal sobre a possibilidade do acúmulo do cargo de 
Procurador Previdenciário com o carqo de Controlador Int:é!tno , já 
que a leg~s .... açao se refere apenas em "des~gnaçào", e não acUmillo . 
Esta recomendação !oi aprovada por unanimidade . 2 ° - Que seja 
cessada. ~s efeitos da Po~t&ria n ° 13/2014, uma vez que de acordo 
com o quadro de cargos de horários do IPRE53 recebido por meio do 
Oficio lPRESB 217/17 , o horário apresentado não corresponde a carga 
horãria do cargo de Controlador Interno . Esta recomendação foi 
aprovada por .:~nanimidade . 3 ° - Que seja revl.sada a Portariç n" 
1126/2016. Esta recomer~ação também fo~ aprovada por unanimidade. 

ORDEM 00 DIA 03 BN'l'REGA DOS RELATÓRIOS DO CONGRESSO NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL : Foi remetida uma cópia a cada um dos 
Conse lheiros os relatórios entregues pelos Conselheiros Sr . Diego , 
Sra . Lilian, Sra . Juliana que ~articiparam do referido Congresso . 
ORDEM DO DIA 04 - APRECUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS ~ 

~ 
~ 

PREVIDENCIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS : 

Processo llata I servidor I Beneficio Prot~lo 

81- 91JI2017 21/08/2017 
......... CF.l STINl\ Ap. por -ciad~ I Hlu/20!1 BARROVlEIRA DE P~-A 

A.'1A CRIS"':::.t.; ~T11A.'ID-" 
Ap. p.:>: T~ d~ 

BI-303/2017 21/08/2017 
SILVA 

Con~r. e ~é3de - :391/2017 
Maqiste,r lo 

-. 

ar-96912011 21/C5/2011 
A.'-'~1:\A 'i'~A OOS hp. po! 7 e:;;;po de 

~~n1202< 
SANTOS Concr . ~ -; iacie 

81 -~ll/2017 lõ/Of!/20~7 ASSIS DE SA!.ES 
Ap. por fgmpo de 

1430/2017 
Cent.r. :da<i" 

~érrid&o p/ fL~s 
81-89312017 Ol/Of!/20 li BR.E:NO SANTANA L.Eln: de Abono de 1372/2017 

l'e.r:mani\ncL> 
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a:-r 23/2C' ns, >BIZDl ~ CAP~V-="N :.GC! E"it.,.Sitb'CO Ap. por !c!!lóe 11265/2017 

I 

C~EIOE AN!ON~A DE Ap. po~ Tempo de 
:}82/2011 ! :;:--898/21 • ., Zl 08/2011 

AG:JIA.~ PAULnle 
Corrrr . e ~da de -
Ka~sterio 

• 

CRIS! IANE: AI!AP.t:CT!J.I\ 
Ap. por Tempo ~ . 

m-8a3non 2U08/201? LOURz.""NÇO 
Cant . e ::dade - 1356/2017 
Maqisten.o 

F.LZA ~.Al!IA DE CAMPOS 
c~~dao p/ fins 

a:--93812017 :6/08/20!7 
fi:.,.'~RE!~ 

df A.bo"o oe lH6/ !017 
f!<i!rmar. ~nci a 

BI-921/ZC!i 21/08/2&!7 
Lor!A APARECIDA ;;p. por !<iodo> l426/Z017 
l!AR!!OS.t. P:::EIEIRA 

BI-811/2017 16/08/2017 
~JARLl, DAS GRAÇAS Ap. por Tõmpo de 125712017 
t.E:MOS DA CRUZ Contr. e Idade 

BI-976/2017 21/08/2017 
MA.'liA DAS GAAÇA!; Ap. pnr- !'t:~po de 

~06 ;,!017 
SANTOS Con"t:r . e I nane 

1-'.Al'.IA DE wt!R!l&S C<>~l.~O F úr.s 
3!-936/2011 09/08/2Cl7 

CARDANA 
di! >..bono <lê H~V2017 
l'ermanêncla 

li:-
2!/08/2Pl- MARIA JOSE RA-'105 i'..p. pu.- i'e.."'PO de 

2109/2016 
:~ 1''/2016 "';IN:}EI<.Lt:Y CO!lt r. -: :da de 

3I-9Sl/20!i i"YC7/2f•:., MARIA SUE.!J COROEIRO ;.p. por :::nvaHde:: H67/20l7 
~;- :::MA C..~'i:!..O 

BI-954/201 i 21/0S /2017 NEIDE APAPZC!OA OE Ap. por íor:rpo ae 
1411/2017 

l.II'!l"< Ccntr. e Idade 

Ap. por leJtpO de 
ar- 69/201? 09/08/2011 REG!NA DE OLTVEIRA Cont . e Idade- 1186/2011 

liiiy!.s; ér:.o 

SI-792/2011 21./08/2011 
S?l\.Ei.. OE 2ATil'.A A?• por Tempo QE> 121912017 
SI\NUINA CDntr. e Idade 

SUELI M'Al{ECI :lA 
Cer~~o p/ !in~ 

BI-905/201 1 09/08/2017 
ROMUALOO 

da Ab·~no dç U94/20!"' 
~e.rman@nctn 

Ce~•d;~ p/ fi~ 
Bl-909/2017 ló/08/201, VALIER JOSE MONTI:TR(I Ôt2 Abono do:; l.:0(/2017 

Permanência 

ORDEM DO D:rA 0 4 - PROCESSOS SUMÁRIOS DE l>ESTITU'IÇÃO : O Sr . Di ego, 

i 
y 
~ 

na qualidade de ?res~dence da Comiss!o Processante (Resolução D 0 

01/20~7 a 06/2017) , soLicita a Presidente do Conselho de 
Aàrninistraçào que sej a marcada UIIlá reunião ext.raordinária com k 1.11 , 

pauta única para ser apresentado os r<>.-latôrios dos Pr ocess os 
Sumários de Oesticuiçã o . Por unanimida de dos presentes f~cou 

marcado para o próx imo dia 30/08/2017 , às 14h00 , na sede do IPRESB ~~ 
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Solicita-se que o gabinete do IPRESB emita e4Dail aos Conselheiros 
deste Conselho informando tal convocação. Solicita-se ainda que 
sejam convidados para acompanhar a referida reunião, os membros do 
Conselho Fiscal, Sr . Reinaldo e Sra. Ana Maria, bem como a Sra . 
Flávia, suplente do Conselho de AdminisLração. 

ORDEM DO DIA OS: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA_ DE CONSELHEIRO: O Sr . 
Célío entrega a e51;e Conselheiro a jusl:ifica!::;.v2 de ausência em 
razão doperlodo de férias a serem gozadas no periodo de 01/09/2017 
a 30/09/2017. 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, a:s 
17:00 dezessete horas), declarou encerrada a presente sessão . Eu, 
Oieºo SteÍani, Secretário, lavrni , transcrevi e assino a presente 
ata . 

Rampas o 

Conselheir 

'-- ~ . 
Vüctiriei 1;~ d"õ 
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