ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPRESBS,
GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA DEZESSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ.
Às oito horas e trinta minutos do dia dezesseis de junho de dois mil e dez, na sede do IPRESBS, situada
na Rua Capitão Ernesto Nunes, número cinquenta e um, centro, no município de São Bento do Sul,
estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do IPRESBS, presentes os
Conselheiros Ederval José Neidert, Renilda Furst Drevek, Pedro Machado de Bitencourt, Naína Maria
Torres, Adriana Bombassaro Zanella e Jocemari Telma Teixeira; representando a Diretoria Executiva do
IPRESBS, fizeram-se presentes o Diretor Presidente, Márcio Mallon, o Diretor Financeiro, Douglas
Henrique Olsen, e a Assistente Administrativo, Roberta Linzmeier. Presente também o ex-Assessor
Jurídico, Luiz Antonio Novaski, que deixou a pasta para assumir as funções de Autoridade de Trânsito a
convite do Prefeito Municipal, Magno Bollmann, e do Vice-Prefeito, Flávio Ervino Schuhmacher. A
reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de São Bento do Sul, Márcio Mallon, que inicialmente agradeceu a presença dos
conselheiros, solicitou à Secretária, Renilda Furst Drevek, a leitura da ata da reunião anterior e colocoua para discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Fez um breve relato do andamento dos
assuntos constantes da ata recém-aprovada e, na sequência, apresentou os assuntos da pauta da
presente reunião, sendo o PRIMEIRO ASSUNTO: Curso Promovido pelo Ministério da Previdência Social.
O Diretor Financeiro, Douglas Henrique Olsen, a Assistente Administrativo, Roberta Linzmeier, e da
Programadora, Grasiele Aparecida Fendrich, participaram de um curso, em Brasília - DF, nos dias 31 de
maio e 01 de junho do corrente, a convite do Ministério da Previdência Social, inteirando-se dos últimos
ajustes promovidos pelo MPS no programa de Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regimes
Públicos de Previdência Social - CNIS/RPPS; e, no Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Públicos
de Previdência Social - SIPREV. SEGUNDO ASSUNTO: Recadastramento Geral dos Servidores Efetivos. O
recadastramento dos servidores ativos do Município de São Bento do Sul iniciou no dia 09 de junho, sob
a coordenação da Assistente Administrativo, Roberta Linzmeier, e a participação efetiva do Presidente
do conselho Deliberativo, Ederval José Neidert. Da posse das informações obtidas em Brasília, mais as
que serão colhidas junto aos seus segurados, o IPRESBS formará, até o final do ano 2010, um completo
banco de dados que será utilizado principalmente para elaborar as Avaliações Atuarias anuais com
maior precisão e as simulações de benefício com mais agilidade. TERCEIRO ASSUNTO: Revitalização da
Página do IPRESBS na Internet. Em recente contato com a empresa que elaborou o SITE da Prefeitura
Municipal e do IPRESBS, a Assistente Administrativo do IPRESBS, Roberta Linzmeier, obteve a
confirmação da empresa em assumir o compromisso de promover no SITE desta autarquia, sem custo
para o Instituto, ainda no mês de junho do corrente, as alterações que a equipe do IPRESBS sugerir para
que o SITE atenda as expectativas dos servidores do Instituo e transforme-se num canal de comunicação
atrativo aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do município de São Bento do Sul.
QUARTO ASSUNTO: Concurso Público. Na sexta-feira desta semana, dia 18, às 10 horas, terá lugar no
IPRESBS uma reunião para a qual os conselheiros estão convidados, onde iniciar-se-ão as tratativas para
o lançamento de um concurso público para contratação de Perito Médico Previdenciário, Assistente
Social e Programador. O primeiro passo será a realização desta reunião com o representante da
SOCIESC, Alcides Negrello, para obter informações acerca da contratação de empresa ou entidade para
realizar o concurso, elaboração e publicação de editais e todos os assuntos que envolvem um concurso
público propriamente dito. QUINTO ASSUNTO: Teleconferência “Macroeconomia”. O gerente do Banco
do Brasil, agência de São Bento do Sul, Marcos Rogerio Wiese, formulou convite à Diretoria Executiva e
Integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS a participarem de uma teleconferência com
o economista do Banco do Brasil, Marcelo Arnosti, que abordará temas relacionados a tendências do
comportamento do mercado financeiro dos países desenvolvidos e emergentes para 2010 e análise da
última ata do Comitê de Política Monetária – Copom. SEXTO ASSUNTO: Aplicações Financeiras. O

Diretor Presidente do IPRESBS, Márcio Mallon, informou que a partir de 01 de junho de 2010, em
quatro fundos de investimento, no segmento renda fixa, sendo três administrados pela Caixa Econômica
Federal e um pelo Banco do Brasil, foram aplicados, exatos, R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de
reais) em cada. Essa proposta, aprovada em abril para, a princípio, vigorar em maio, fora implantada
somente em junho, visa proporcionar maior acessibilidade ao acompanhamento da performance dos
Fundos de Investimento. Assim, todo e qualquer interessado, ao comparar o saldo destes investimentos
concluirá qual apresenta a maior rentabilidade no momento da consulta. SÉTIMO ASSUNTO:
Presidência do Conselho Deliberativo. O Servidor Ederval José Neidert, ocupante do cargo de Assistente
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, representante dos servidores no
Conselho Deliberativo do IPRESBS e por seus pares eleito presidente deste Conselho, foi cedido ao
IPRESBS, sem ônus para o Instituto, a partir do dia 31 de maio do corrente, para exercer no âmbito do
IPRESBS e em tempo integral a função de Presidente do Conselho Deliberativo, onde desempenhará,
dentre outras afins, as atribuições constantes do Artigo 125 da Lei 1718/2006. E, nada mais havendo a
ser tratado o Diretor Presidente do IPRESBS convidou os conselheiros à próxima reunião, a realizar-se
dia quinze de julho de dois mil e dez e declarou esta encerrada, da qual, eu, Renilda Furst Drevek, para
constar, lavrei a presente ata.---------São Bento do Sul – Santa Catarina, dezesseis de junho de dois mil e dez.-------------------------------------------

Ederval José Neidert

Adriana Bombassaro Zanella

Renilda Furst Drevek

Marco Rodrigo Redlich

Crista Bergmann

Iara Machado Marasciulo

Sérgio Paloma Pinto

Naína Maria Torres

Amarildo Cabral da Silva

Jocemari Telma Teixeira

Pedro Machado de Bittencourt

Carlos Espezin Lopes Filho

Márcio Mallon

Luiz Antonio Novaski

Douglas Henrique Olsen

Roberta Lizmeier

