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"Ata da 5• Sessão Ordinária da 2' Mesa Diretora do 4° Conselho Fiscal do IPRESB, 
realizada em 30 de Agosto de 2017. 
Ao trigésimo dia do mês de Agosto do ano de 2017, com iniCio ás 09h00 horas. na 
sala de reuniões do IPRESB. a Rua Benedita Guerra Zendron, 261 , Centro, Mumciplo 
de Barueri, Estado de São Paulo, realizou-se a 5• Sessão Ordinária, da 2" Mesa 
Dlretof<l, do 4° Conselho Fiscal do IPRESB. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: Tivemos a presença do Dr.Tatuo Okamoto, Presidente do IPRESB, quem nos 
Informou que estão em andamento os estudos para a nossa Sede Própria, bem como 
comun-ICOU a publicação do edrtal para concurso de contratação de funcionários 
efetivos do IPRESB 

Item 2: o Diretor Rnancelro. Sr Francisco, foi convidado a trazer esclarecimentos 
sobre o Fundo Incentivo 11 Mullisetorial e nos informa que o lançamento de deságio da 
aplicação em Junho/2017 refere-se efetivamente a apliCaÇão de PDD (Provisão de 
Devedores Duvidosos) junto ao Fundo, pela sua Gestora Gradual. A Diretoria 
Rnancelra, neste intenm, está estudandotvenficando a adequada evidenc•ação nos 
demonstrativos contábeis, pois a determinação correta do lançamento contábil tmpacta 
diretamente na meta atuanal 

Item 3: Anahsamos Processo Administrativo 170512017 "Extratos de Aplicaçães 
Financelras e Demonstrativas (Contábeis do Mês de Julho/2017)" e no Boletim de 
Caixa e Bancos referente a 1610812017, notamos um interessante resultado positivo na 
ordem de MRS 35. 

Item 4: Foram feitas 51 v1stas -aos processos previdenciários 

Item 5· Foi lida a Ata da a• Reunião do Conselho AdministratiVo de09/0812017 sobre a 
qual esclarecemos alguns pontos 

a) Sobre o Item 1 da refenda Ata, esclarecemos que conforme Ata da 4" Sessão 
Ordinária da 2" Mesa Diretora do 4° Conselho Rscal do IPRESB, realizada em 
26 de Julho de 2017, item 2-b, que há a necessidade do desenvolvimento de 
um memonal descritiVO oara comoor o edHat. 
Neste sentido solicitamos ao Presidente do IPRESB, Dr Tatsuo, a constituição 
de uma Comissão, composta por membros dos Conselhos Rscal 
Administrativo e Comítê de Investimentos e Servidores do IPRESB, para tal 
elaboração. 
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b) Propomos ao Conselho Administrativo que seja realizada uma reunião conjunta 
com este Conselho para a dtscussão e análise da Proposta Orçamentána 
Anual e o Plano Plunanual em próximas oportumdades. 

Item 6 Foi lida a ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA REAUZADA EM 23/08/2017 pelo 
Conselho Administrativo. 

Item 7· A Conselheira Fiscal Ana Maria, justifiCa sua ausênaa, por questões de ordem 
pessoal 

Nada mais havendo a tratar as 12h4S a senhora Presidente declarou encerrada a 
reuniao e convoca todos os conselhelros para a 6" Reuniao Ordinária que será 
realizada no dJa 'Zl de Setembro de 2017 Eu Retnaldo dos Santos, secretariei e lavrei 
esta ata, que lida votada e aprovada assinam a presente ata os conselhetros 
presentes 
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MOnica Mariani de Macedo 

VIce-Presidente 

Rei~d~antos. 
Secretáno 


