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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16/04/2018 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 

horas, em 1 ª (primeira) chamada, realizou-se a 1 ª Sessão 

mesa Diretora, do 4 ° Conselho de Administração do IPRESB, 

com início às 15:00 

Extraordinária da 3 ª 

na sala de reuniões 

situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261 - Centro - Barueri, no prédio onde 

tunciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a 

presidência da Conselheira Lilian Danyi Marques Rampaso, com a presença dos 

Conselheiros: Célio Simões dos Santos, Diego Stefani, Marcelo Soares de Oliveira 

e Juliana Pinto Pacheco. 

ORDEM DO DIA 01 - ESCLARECIMENTOS SOBRE OCORRIDO NO IPRESB: Realizou-se a presente 

reunião em conjunto com membros da Diretoria Executiva do IPRESB, Conselho Fiscal 

e DO Comitê de Investimentos para se prestar esclarecimentos acerca do mandado 

de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal em 12/04/2018 neste Instituto. 

Em síntese, o Presidente do IPRESB citou que se trata da Operação denominada 

"Encilhamento", em que é investigado fraudes cometidas em Institutos de 

Previdência Municipais do Brasil envulvendo fundos de investimento, dentre 

Jt:::. s, os qer idos pela Bridge Adnünistradora de Recursos Ltda. Explicou os 

etalhes da operação, e ressaltou que se tratou de um mandado cujo foco não eram 

as ações do IPRESB e de nenhum dos servidores do Instituto, mas sim as ações do 

fundos financeiros perante os institutos. Esclareceu que o IPRESB não sofreu 

nenhum prejuízo com as ações dos fundos financeiros e aproveitou para 

tranquilizar os Conselheiros, solicitando que se transmita a informação aos 

servidores, de que o Institu o está superavitário e com a saúde financeira em 

otima situação, apta a garantir o cumprimento dos benefícios previdenciários a 

todos os servidores e dependentes. Por fim, ressalta que está aberto a prestar 

odos os esclarecimentos necessários. Segue abaixo a nota na íntegra, publicada 

no site do IPRESB (r t: //�frl'·'-··E· .c-i:...L,aLLeri .. :.:::r .. J0v.ur/f 'iCJÜt.:1/bl l-J, L':t-J -
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Burueri. I 3 de ahril de :!O 18. 

Em ru=cio da diligência Jt.! h11.1..:a e upreunsJo reuli=uJa neHa L/IIÍnW:feira (/'.:)pela Pofíciu 
Federal, o lm1itwo Jt.! PrtJviJ,m..:ío do.� Sen·iJore\· /1,l11111cipú/s de Barueri (lpresbJ vem u 
púhlico ínJormar quu rnlahur" C<J/11 us i11vestigariies e estâ u Jisposiçc7o dos ser vidores, 
aposentados e pen iunistus par,, pr<'.lfur lodus us U?fi;rnwç·cJes de 1e11 imeresse u respeito du 
ges1iiu Jos recurso.1 que ad111i111Stru. 

A operuçiio Encillw111,m10. umc1 r..imifl..:uçâo da Operaçãu Papel fantasma li, que investigu 
fraudes em institutos de previdência m1111ici11ais em lodo o Brasil pvr crimes contra a Ordem 
Financeira. e /'OSSÍl'ei.\ delitos enrnlvendo fundos de inve.\limemo, dentre owros, 0.1 gerido.1

1 
pelu BridRe Administradora dt.! Re�w·1·os ltdu. 

,f � 
A Operação da Políc:iu Federal juntou e.1te lmt1t1110. segundo ..:u11s1u, se deu emfunçcio de G ' • 
o lpre.1b possuir 111vcs1i111e11los em !i111do1 geridos por es:,u emprt!.lll.
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O.fi111do Ti\f.J IAIA-8, origi11al111ente denominado lAL\" IMA-8. teve aporlt! em setembro de
10 I '.: no vu/or Je RS I O milhaes (de: mi/l,ues de reais). O resgate Jesse jimdo está 11revistu
paru setemhru de 2018 e. mualmente, wmu RS 13. 1 r.383. J 7 (tre:e milhi'ies, c:ento e 1ri111u
e sete mil, treze111os e uitentu e três reai.\ e de:essete c:entavo.1).

Uji111dv Ático !Mr1-B leve upol'le em setemhro de :!013 no 1'(1/ur de RS 50 milhões (cinquenta 
milhões de reais). Em julho de :!O/ 5. passou u ser de11omi11uJo Tmrer Bridge e. em ju/1,o de 
:!O 16.foi desmtJmbrado nosfimdos Tower Bridge 1 e Tower Bridge /1. 

Oji111Jo Tower Bridge !foi resgatado emjaneiro Je 2018, com o valor de RS 51 .-163. 7./0.00 
(1.:inque111a e um 111i!/uJes, ,111atroce111os e sessenw e três mil, setecenlos e quurentu reais) O 

.f1111Jo Tower Bridge li .foi resgatado nu mesmu datu. com o valor Je R$ l-1.58-1. 720,00 
(quotor:e mi/lu)e\. q11i11he111os e oi/ema e q11utm mil, setecentos e vime reais). No totu/,forum 
resgatados RS 66.0-18.-160,00 (sessenta e seis milhlies, q11urentu e oito mil, quatrocentos e 
SC\se11h1 reais). 

\u início Jt? 20/8, fui providenciada pes,1uísa em wdos us fundos deste Instituto. Hâ 
criterwsa a11á/i.1 t1 dos investimento.\ pelas i11S1âncias competellltJS. de forma a xarumir a 
poupança po11u!ur-previdt!11c:iária dos St!rridores, aposentados e pemionistas. 

ri ap/icuçüu emji///Jos ohjetiPa gara111ir a solide=, re111abi/ídade é trampurenc:ia. requisitos 
c.1xpressvs na Políticu de /11vesti111en1os apru,·adu e111 20/8, c:u11siderwulo-se, uinda. u 
preseri-açlio da i111agem desta uutarq11iu e le\'{/11Jo em contu a f!esliJo fundo de 
investimento e 1·e11 prospecto (inunceiro. Esses doc11me11tus estc7o per111a11e111emente u 
Jíspo.1içc7o de qualquer interessado. 

Este Instituto n/orça �eu cu111prv111isso c:om a transparência e gesuio e.ficienle desses 
recur.ws, de mudo que quaisquer desdohrnmentos du opt!ruçào serão oporlunameme 
comunicados. 

Tu1uo Okamoto 

Prcside11te do lpresh 
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Foram explicadas todas as dúvidas dos participantes. Cumprimentamos a Diretoria 

Executiva do IPRESB pelos esclarecimentos prestados e compartilhamos das ações 

de transparência. Aproveitamos o ensejo para solicitar que sejam publicadas no

site todas as Atas do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de 

lnvestimento do IPRESB, desde suas criações, com o objetivo de dar a maior 

transparência possível aos segurados. 

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

presentes nesta data, seguindo cópia para publicação no site do IPRESB. Nada 

mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, às 1 7: 00 (dezessete) , declarou 

encerrada a presente sessão. Eu, Diego Stefani, Secretário, lavrei, transcrevi 

e assino a presente ata. 

�( 
Lilian 4�es 

�:s:dente 
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