
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 

É o órgão de del iberação que
acompanha as metas e planejamento da
autarquia,  aprova e def ine as pol í t icas
relat ivas à gestão atuar ia l ,
patr imonial , f inanceira,  orçamentár ia,
jur íd ica e à execução do plano de
benefíc ios do RPPS, acompanha as
metas f inanceiras e atuar ia is e os
indicadores de gestão def in idos no
plano de ação, entre outras atr ibuições
especi f icadas na L.C. 434/2018.

CONSELHO FISCAL
 

É o órgão de f iscal ização que zela pela
gestão econômico-f inanceira,  bem como
pelo f ie l  cumprimento das disposições
legais que regem o funcionamento do
IPRESB,  acompanha o cumprimento do
plano de custeio e planos anuais do
orçamento,  f iscal iza a apl icação dos
recursos do IPRESB e a concessão dos
benefíc ios previdenciár ios,  dentre
outras atr ibuições relacionadas na L.C.
434/2018. 

 3 (três) para membros t i tulares
e 3 ( t rês) para suplentes do
Conselho de Administração; 
 2 (dois) para membros t i tulares
e 2 (dois)  para suplentes do
Conselho Fiscal .

   O Inst i tuto de Previdência
Social  dos Servidores Municipais
de Baruer i  anuncia a abertura
das Eleições 2021 para a
escolha de membros dos
Conselhos de Administração e
Fiscal.  
  O edi ta l  contendo o cronograma
completo e as regras para as
inscr ições está publ icado no si te
of ic ia l  do Inst i tuto,  o
www.ipresb.barueri .sp.gov.br ,
na aba “Eleições 2021”,  e os
candidatos poderão disputar dez
cargos, conforme a seguinte
distr ibuição:

  O servidor que desejar se
candidatar deve preencher
alguns quesi tos,  como por
exemplo,  ser t i tu lar  de cargo
efei to at ivo ou aposentado pelo
IPRESB, mínimo de 5 (c inco)
anos no serviço públ ico,  grau de
instrução equivalente ao ensino
super ior  completo,   demonstrar
que não foi  condenado  por
sentença transi tada em julgado
pela prát ica de cr ime contra o
patr imônio ou contra a
Administração Públ ica nos úl t i -
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IPRESB RECEBE INSCRIÇÕES 
DE CANDIDATOS PARA COMPOR OS 

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

mos 10 (dez) anos, e dentre
outras condições constantes
no art .  130 da L.C.
434/2018.
   O período das inscrições
é de 09 a 13 de agosto de
2021,  e a relação de
documentos necessár ios
deve ser entregue pelos
candidatos na sede do
IPRESB, na Alameda Wagih
Sal les Nemer,  nº 85, no
Centro de Baruer i .
  A votação, que será
eletrônica, está prevista
para ocorrer nos dias 09,
10 e 11 de novembro de
2021 .  O resul tado do plei to
deve ser publ icado no Jornal
Of ic ia l  do município e no
si te do IPRESB em 12 de
novembro de 2021.

http://www.ipresb.barueri.sp.gov.br/


PALAVRA DO PRESIDENTE
   A Emenda Constitucional nº 103/2019
trouxe modificações importantes em todo o
sistema previdenciário brasileiro, além de
deixar algumas “tarefas” para os
administradores dos Estados e Municípios.
Uma delas é a implantação do Regime de
Previdência Complementar – RPC, até
novembro desse ano, para os entes que
possuem Institutos de Previdência Próprios,
como o nosso caso. Esse sistema é similar
aos que os bancos oferecem há muito tempo.
       A criação do RPC não afeta os servidores
efetivos em atividade. Apenas aqueles que in-       

gressarem após a sua criação e que venham a
receber salários acima do teto do INSS (R$
6.433,57). Nesses casos, o servidores serão
segurados do IPRESB até esse valor e poderão
optar em serem participantes do Novo Regime,
contribuindo mensalmente, em conjunto com
empregador municipal, a fim de conseguir um
complemento à sua aposentadoria. 
    Os gestores de Barueri estão trabalhando
nisso. Foi criada uma comissão para analisar e
viabilizar a melhor solução para os seus
servidores. Maiores informações serão
divulgadas no site oficial da PMB e do IPRESB.

 MISSÃO
   Garantir o sustento dos
servidores estatutários do Municipio
de Barueri e de seus dependentes,
nos casos de incapacidade para o
trabalho ou morte, através de uma
gestão eficiente, participativa e
transparente

CONSELHO FISCAL
Presidente: Edson José da Silva dos Santos
Vice- Presidente: Cristiane Nascimento R. de Oliveira
Baquedano
Secretária: Simone Cassiano de Lira Alencar
Conselheiro: Luis Fernando G. Loureiro Albuquerque

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Marcelo Soares de Oliveira 
Vice- Presidente: Celio Simões dos Santos
Secretário: Raimundo Nonato de Carvalho Junior
Conselheiros: Juliana Pinto Pacheco, Lilian Danyi
Marques Rampaso, Roberto Silva de Oliveira

                                  FALE CONOSCO
   Dúvidas, sugestões, denúncia, reclamação ou elogio, entre
em contato com o IPRESB pelos canais de comunicação:
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CARTILHA
    A cartilha previdenciária tem o objetivo de levar
informações sobre quais são e como garantir os
benefícios previdenciários.
 Faça o dowload pelo site do IPRESB
www.ipresb.barueri.sp.gov.br
     E qualquer dúvida entre em contato ou
compareça ao Instituto para um atendimento
personalizado.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Tatuo Okamoto
Gestora de Administraçâo: Flavia Rodrigues de Carvalho
Gestor de Benefícios Previdenciários: Marcelo
Rodrigues Larangeira
Gestor de Finanças e Investimentos: Eliezer Antônio da
Silva

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Presidente: Eliezer Antônio da Silva
Membros:
Diego Stefani
Robson Eduardo de Oliveira Salles
Sandra Aparecida Carrara de Oliveira
Weber Seragini

Email: gabinete@ipresb.barueri.sp.gov.br
Site: ipresb.barueri.sp.gov. br
Telefone: (11) 4163-1723/4163-2316
Pessoalmente no IPRESB



FINANÇAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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  Certamente o ano de 2020 entrará para
histór ia,  assim como em 1929 e 2008, como
um ano de relevante cr ise econômica com
abrangência global .  A necessidade de
isolamento social  para conter a propagação
da Covid-19 fez com que diversos setores da
economia mundial  fossem afetados, de modo
que é preciso atenção para os desaf ios e os
impactos que essa cr ise anda acarretando
nas f inanças pessoais.   
    O Brasi l  é um país emergente mergulhado
em uma economia global izada, o que
demanda atenção redobrada no
acompanhamento da escalada dos preços de
produtos e serviços.  Logo, a pesquisa é,  sem
dúvida, uma ót ima al iada nestes tempos
di f íceis.  É sabido que o maior fantasma das
f inanças pessoais sempre foi  a inf lação e,
atualmente,  a projeção dela para o ano de
2021, o IPCA, está na casa dos 6%.
    Com aumento da moeda norte americana,
o agronegócio exporta arroz,  soja,  café,
carnes e diversos outros t ipos de al imentos
para o mundo. A consequência desse
movimento é o preço do produto brasi le i ro
mais barato para os estrangeiros e mais caro
para nós. Quando o mundo todo quer
comprar,  a demanda e os preços aumentam.

   Portanto,  p laneje-se muito bem antes i r  ao
mercado e faça uma l is ta f ie l  dos i tens que
são necessár ios.  Ao se deparar com 
produtos semelhantes ou idênt icos,  mas em
recipientes ou pacotes dist intos,  faça uma
breve ref lexão se realmente é preciso levar
o maior.  Para f ins de comparação entre os
produtos,  faça uma conta de div isão entre o
preço e o volume (R$/ l i t ros) ou preço e a
massa (R$/kg),  de forma que será mais
barato aquele que est iver cont ido no
recipiente em que o resul tado da div isão for
o menor,  assim, você acabará adquir indo
mais e pagando menos.
    No lar ,  ref l i ta sobre a essencial idade de
manter alguns utensí l ios e serviços.  Embora
esse ju lgamento seja pessoal ,  e lencamos
algumas dicas que podem ajudar na redução
de gastos desnecessár ios:  subst i tua o
telefone f ixo pelo aparelho celular;  os
canais de TV por assinatura pelos serviços
de streaming; ut i l ize bancos digi ta is que não
cobram pacotes de serviços ou anal ise a
viabi l idade de usufruir  do pacote de
serviços essenciais dos bancos; venda no
mercado onl ine os objetos em desuso. 
     Uma úl t ima informação importante,  mas
não menos relevante,  que deve ser levada
em consideração por aqueles que
pretendem contratar emprést imos é o
constante aumento da taxa SELIC. Ela é
responsável  por nortear todas as demais
taxas de juros do mercado, de modo que o
seu aumento,  por consequência,  encarece
esses emprést imos podendo gerar per igosos
endiv idamentos.
  Atualmente,  com a pandemia, alguns
planejamentos de vida estão l imi tados, mas
dias melhores v i rão e,  se conseguirmos
introduzir  esse comportamento de pesquisar
e economizar em nossa rot ina,  em breve,
poderemos real izar todos os nossos
desejos.  Lembre-se que o dinheiro deve
estar a nosso serviço e não o contrár io.

Kit t iphan /  stock.adobe.com

Eliezer Antonio da Silva, CEA – Anbima;
Professor de Mercado Financeiro e de Capitais – Verbo Jurídico;
Gestor de Finanças e de Investimentos -  IPRESB



RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS
2º Trimestre 2021
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  O mês de agosto é
conhecido como Agosto
Dourado  por s imbol izar a
luta pelo incent ivo à
amamentação – a cor
dourada está relacionada ao
padrão ouro de qual idade do
lei te materno. As ações da
campanha buscam promover
o aleitamento exclusivo até
o sexto mês de vida, se
estendendo até os dois
anos ou mais de idade .
Segundo a pediatra Bianca
Mel lo,  apesar dessa ser a
recomendação
(OMS/UNICEF/MS/SBP),  a
média de tempo de
alei tamento materno
exclusivo no Brasi l  é de
menos de 2 (dois)  meses.
    

   De acordo com o
Ministér io da Saúde
amamentação é um dos
melhores invest imentos para
salvar v idas infant is e
melhorar a saúde, o
desenvolv imento social  e
econômico dos indivíduos e
nações. Cr iar  um ambiente
propício para padrões de
al imentação infant i l  ideais é
um imperat ivo da sociedade.
Então, o que é necessário
para criar um ambiente
favorável e melhorar as
práticas de amamentação?
Proteção, promoção e apoio
à amamentação são
estratégias importantes em
nível  inst i tucional  e
indiv idual .  Ações coordena-

das para ot imizar a
al imentação infant i l  em
tempos normais e em
emergências é essencial
para garant i r  que as
necessidades nutr ic ionais de
todos os bebês sejam
atendidas.
 Ninguém fala de
amamentação para
machucar quem, por
qualquer mot ivo,  não
amamentou. Informação
não é julgamento,
informação é cura, apoio,
confiança e protagonismo.
Com informação atual izada,
cada um faz a sua escolha e
todas as famíl ias devem ser
respei tadas. 
    

   O Banco de Lei te Humano
(BLH) é um centro
especial izado que funciona
como Centro de Lactação,
isto é,  promove, apoia a
amamentação, auxi l iando
sua manutenção
pr incipalmente no período
pós-parto nos casos em que
não podem amamentar seus
f i lhos.  Os Bancos de Lei te
possuem equipe disposta
também a ajudar e or ientar
em todas as etapas da
doação de le i te materno,
desde a ret i rada do le i te até
o armazenamento
adequado.

fonte:minutosaudavel.com.br/agostodourado/


