ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPRESBS,
GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA OITO DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ.
Às oito horas e trinta minutos do dia oito de julho 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 Fiscal do IPRESBS. Presentes os Conselheiros Aluísio Oliveira
Antunes, Sandro dos Santos, Maria Roseli Linzmeyer, Aldair Nancy Cubas e Irene Galkowski; representando a
Diretoria Executiva do IPRESBS, fizeram-se presentes o Diretor Presidente, Márcio Mallon, o Diretor
Financeiro, Douglas Henrique Olsen, e a Assistente Administrativa, Roberta Linzmeier. Presentes, também, o
Presidente do Conselho Deliberativo, Ederval José Neidert, e a ex-integrante do Conselho Deliberativo,
gestão DEZ 2005 / DEZ 2007, Mara Regina Weiss. Na ausência do Presidente do Conselho Fiscal, Marcos
Gertler, 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, dispensou a leitura da ata da reunião anterior e apresentou os assuntos da pauta, sendo o
PRIMEIRO ASSUNTO: Folders das Regras de Aposentadoria. Numa parceria entre a Prefeitura Municipal e o
IPRESBS, dois modelos de Folder, contendo as regras de aposentadoria, serão elaborados e distribuídos aos
segurados do Instituto na primeira quinzena de agosto do corrente. Um modelo será específico aos
Professores e outro aos demais Servidores. A Assistente Administrativa Roberta Linzmeier apresentou um
modelo de Folder aos conselheiros, para apreciação. Estes o analisaram e apresentaram sugestões de
alterações e aprovaram a iniciativa. Da posse dos Folders e persistindo dúvidas acerca das regras, os
segurados poderão elucidá-las participando das palestras denominadas “Educação Previdenciária” que o
IPRESBS promoverá no decorrer deste ano, a partir de agosto, preferencialmente no período matutino dos
sábados. SEGUNDO ASSUNTO: Extratos de Aplicações Financeiras – Período 01/06/2010 a 30/06/2010.
Foram apresentados os extratos das aplicações financeiras dos quatro fundos de investimento, no segmento
renda fixa, sendo três administrados pela Caixa Econômica Federal e um pelo Banco do Brasil, onde foram
aplicados, exatos, R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em cada, no dia 01 de junho de 2010. A
rentabilidade dos fundos administrados pela Caixa Econômica Federal foi de 1,2315%, 1,1647% e 0,8197%,
enquanto que a rentabilidade do fundo administrado pelo Banco do Brasil foi de 1,1672%. TERCEIRO
ASSUNTO: Concurso Público. Dia 18 de junho de 2010, realizou-se no IPRESBS uma reunião com a presença
de representantes do Instituto, do Secretário de Administração, José Canísio Tschoeke, da Diretora de
Recursos Humanos, Fábia Alessandra Mengarda Belarmino e do representante da SOCIESC, Alcides Negrello,
com vistas à realização de concurso público abrangendo toda a Administração Municipal, incluindo,
obviamente, o IPRESBS, porém sem ônus para a autarquia. No entanto, novos contatos serão mantidos para
assegurar a realização do concurso de interesse do IPRESBS, ainda neste ano, para contratar Perito Médico
Previdenciário, Assistente Social e Programador logo no início de 2011. QUARTO ASSUNTO: Perito Médico
Previdenciário: A partir do dia 12 de julho de 2010, o médico cardiologista Doutor Clóvis Aloísio Tomelin, exPerito Médico Previdenciário do INSS, será contratado pelo município para validar os atestados de 3 a 15 dias
concedidos pelos médicos assistentes aos Servidores da Administração Direta e Indireta do município de São
Bento do Sul. O prefeito municipal, ao nomear este profissional, autorizará, também, o IPRESBS a utilizar-se
dos seus préstimos, e sem ônus para o Instituto, na realização de perícias médicas aos segurados que
postulam os benefícios de “Auxílio por Incapacidade Temporária e/ou Aposentadoria por Invalidez”, bem
como revisão de Aposentadorias por Invalidez. QUINTO ASSUNTO: Assessoria Jurídica: Devido a necessidade
da contratação de assessoria jurídica exclusiva, com dedicação em tempo integral ao Instituto, a Diretoria
Executiva do IPRESBS enviou, dia 02 de julho de 2010, ao Prefeito Municipal, o Ofício nº 281/2010,
requerendo a indicação e/ou autorização para contratar um(a) advogado(a) para dar andamento aos
trabalhos de ordem jurídica de competência desta autarquia. Novos contatos deverão ser feitos junto ao
Gabinete do Prefeito visando à obtenção da resolução desta pendência e voltar à normalidade com a
brevidade que o caso requer. SEXTO ASSUNTO: Sede Própria: Como ainda não houve resposta, nem
formalização de proposta por parte do Tribunal de Justiça acerca da intenção do IPRESBS em adquirir o
imóvel que parcialmente utiliza para abrigar sua sede administrativa e que outrora sediava o Fórum da

Comarca, novos contatos deverão ser mantidos na tentativa de obter uma proposta formal até o final do mês
de julho do corrente. Em caso de não obtenção da proposta ou do valor ultrapassar as condições financeiras
disponíveis à aquisição, outro imóvel poderá ser adquirido para, também e definitivamente, resolver esta
questão pendente. SÉTIMO ASSUNTO: Notas de Negociação de Títulos, Decisão do TCE/SC e Depoimento de
ex-Conselheiras: Devido ao fato de três ex-conselheiras do IPRESBS, Margareth Bayerl Keiser, Mara Regina
Weiss e Rose Marie Scharf, terem prestado depoimento na Delegacia de Polícia Federal, em Joinville, onde a
tônica foram as aquisições de NTNs (Notas do Tesouro Nacional), nas gestões dos ex-Diretores-Presidentes
do IPRESBS, Flávio Antônio Pinho da Silveira e Aloysio dos Santos Bahiense Júnior. Quatro documentos foram
apresentados na reunião de julho/2010, para conhecimento dos conselheiros da gestão 2010/2011: (1º)
Nota de Negociação de Títulos nº 316; (2º) Nota de Negociação de Títulos nº 1133, ambas emitidas pela
Forte S/A CCTVM, em 21 de dezembro de 2005 e 19 de outubro de 2006, respectivamente; (3º) Decisão nº
4050/2008 do TCE/SC, onde são citados os ex-Diretores-Presidentes do IPRESBS, Flávio Antônio Pinho da
Silveira e Aloysio dos Santos Bahiense Júnior pela participação de cadeia de negociação, ocasionando má
gestão do patrimônio financeiro e implicando em perda injustificada de rendimentos no montante de R$
227.896,50 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), pelo
primeiro citado e R$ 684.459,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais),
pelo segundo; e (4º) Termo de Declarações de Mara Regina Weiss, onde constam as respostas por ela
apresentadas quando inquirida pelo Delegado de Polícia Federal, Alex Sandro Biegas, em 24 de junho de
2010, comparando os valores pagos pelos gestores do Instituto, na época, quando da aquisição das NTNs, da
Corretora Forte S/A CCTVM, de São Paulo – SP, com o valor do PU (Preço Unitário) do dia de cada operação,
constante do site: www.stn.fazenda.gov.br/tesouro_direto/historico.asp Passada a palavra à ex-conselheira
Mara Regina Weiss. Esta, em seu pronunciamento, fez um relato do seu depoimento à Polícia Federal, e disse
que na época que foi conselheira a Diretoria Executiva não agia com transparência e, além da aquisição das
NTNs, onde os conselhos Deliberativo e Fiscal sequer foram consultados, citou a ilegalidade praticada pela
Diretoria Executiva na aquisição de um terreno com a finalidade de cedê-lo à Secretaria de Turismo, para
nele o município edificar o prédio denominado “Portal Turístico”. Sobre esta aquisição o TCE/SC aplicou
multa aos ex-gestores e determinou ao Instituto a retomada do terreno, sua venda e aplicação dos recursos
de conformidade com a Resolução do Banco Central vigente à época. Ao finalizar, o atual Presidente da
Diretoria Executiva, Márcio Mallon, alertou da importância da formação de Conselhos Fortes e atuantes e de
Diretorias Executivas que respeitem os seus limites e não ajam como se estivessem acima da lei. Assim, nada
mais havendo a ser tratado, os conselheiros foram convidados à próxima reunião, a realizar-se dia onze de
agosto de dois mil e dez e esta foi declarada por encerrada, da qual, eu, Aldair Nancy Cubas, para constar,
lavrei a presente ata.---------------------------------São Bento do Sul – Santa Catarina, oito de julho de dois mil e dez.---------------------------------------------------------
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