ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO
IPRESBS, GESTÃO 2010 / 2011, REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e onze, 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 dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Do Deliberativo, presentes os Conselheiros
Ederval José Neidert, Renilda Furst Drevek, Carlos Espezin Lopes Filho, Adriana Bombassaro
Zanella e Jocemari Telma Teixeira; do Fiscal, presentes os Conselheiros Aluísio Oliveira
Antunes, Aldair Nancy Cubas e Irene Galkowski; e, representando o IPRESBS, participaram
o Diretor Presidente, Márcio Mallon, o Diretor Financeiro, Douglas Henrique Olsen, a
Assessora Jurídica, Juliana Drevek, a Contadora, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, a
Assistente Administrativa, Roberta Linzmeier e a Coordenadora de Serviços, Camila de
Oliveira. 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 e solicitou à Secretária do Conselho
Deliberativo que procedesse a leitura da ata da reunião ordinária de dezembro de dois mil
e dez. Lida, colocou-a para discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em
seguida, apresentou os assuntos da pauta da presente reunião, sendo o PRIMEIRO
ASSUNTO: Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças nº
168/2009. Devido ao vencimento, em 30 de novembro de 2010, do contrato de pagamento
de salários firmado entre o IPRESBS e o BANCO SANTANDER, os conselhos Deliberativo e
Fiscal do IPRESBS, após várias consultas e análise de propostas, em 17 de dezembro de
2010, autorizaram formalmente o Diretor Presidente do Instituto, com anuência do
Prefeito Municipal, a firmar o Termo Aditivo supra, ficando acordado que, pela migração de
sua folha de pagamento, o que deverá ocorrer em 28 de janeiro de 2011, o IPRESBS
receberá da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais). SEGUNDO ASSUNTO: Contrato de Prestação de Serviços Técnicos
Especializados em Previdência. Com o contrato, sem custo para o IPRESBS, ficam
convencionadas a prestação de assessoria nas áreas jurídica e organizacional relativas ao
regime próprio de previdência social no que se refere, dentre outros itens: I) Análise da
legislação previdenciária do Contratante frente à legislação federal vigente e ao Certificado
de Regularidade Previdenciária – CRP; II) Formulação de respostas técnicas aos
questionamentos do Contratante acerca de previdência no setor público; III) Boletins
informativos que versem sobre sistemas previdenciários; e, IV) Elaboração, até 31 de
março de 2011, de cálculo atuarial referente às obrigações previdenciárias relativas aos
servidores públicos do Contratante, na forma dos normativos estabelecidos pela legislação
aplicável. TERCEIRO ASSUNTO: Concurso Público IPRESBS. Dia 24 de novembro de 2010,
foram abertas as propostas das empresas/entidades interessadas em realizar o concurso
público do IPRESBS. A proponente vencedora foi a SARMENTO CONCURSOS LIMITADA,
estabelecida em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. O Contrato com a empresa foi
firmado dia 06 de dezembro de 2010, e o Edital de Convocação dos pretensos candidatos
foi publicado dia 21 de janeiro do corrente no Informativo Municipal, no Diário Catarinense
e no Site: msconcursos.com.br. As inscrições foram abertas no dia 21 deste mês e poderão
ser feitas até dia 20 de fevereiro do corrente, através do Site da empresa contratada,
ficando os valores destas definidos em R$ 20,00 para os cargos de nível fundamental, R$
40,00 para os cargos de nível médio e R$ 59,90 para os cargos de nível superior. A prova
será realizada dia 20 de março de 2011. QUARTO ASSUNTO: SITE do IPRESBS. A Assistente
Administrativa, Roberta Linzmeier, responsável pela manutenção do Site do Instituto, fez a

apresentação de parte das informações disponíveis no mesmo. Na ocasião foi e solicitado
aos conselheiros que apresentem sugestões acerca dos assuntos que os próprios
conselheiros, os demais segurados do Instituto e o público em geral consideram
importante um Regime Próprio de Previdência Social disponibilizar e gostariam de
encontrar ao acessar a página do IPRESBS na rede mundial de computadores. Até o
momento não houve divulgação acerca da acessibilidade ao Site, no entanto, quando as
informações básicas estiverem nele inseridas, o Instituto promoverá uma ampla divulgação
para marcar o lançamento. QUINTO ASSUNTO: Aplicações Financeiras. Foram
apresentados os extratos de dezembro de 2010, bem como distribuídas cópias do
Demonstrativo da Conta Bancos, onde constam todos os saldos das aplicações, bem como
cópias dos extratos dos três maiores Fundos de Investimento, contendo o percentual de
rendimento do mês de dezembro de 2010, sendo no Banco do Brasil 2,24% e na Caixa
Econômica Federal, num Fundo 1,9688% e noutro 1,8688%. Fechando o ano de 2010 com
reserva financeira de R$ 103.753.709,94, fato muito comemorado pelos Conselheiros,
Diretoria Executiva e Servidores do IPRESBS. SEXTO ASSUNTO: Depoimentos na Polícia
Federal. No início neste ano, 10 (dez) ex-integrantes dos conselhos Deliberativo e Fiscal do
IPRESBS, que atuaram nos exercícios 2005 e/ou 2006, foram intimados a prestar
depoimento na Polícia Federal, em Joinville. Porém, nesta semana, os mesmos, via
telefone, foram informados da suspensão dos depoimentos agendados para os dias 01 e 02
de fevereiro de 2011. No entanto, segundo informações obtidas pela Assessora Jurídica do
IPRESBS, Juliana Drevek, quando contatou a PF, a pedido de ex-conselheiros, para
certificarem-se da veracidade da suspensão dos depoimentos para aqueles dias, o órgão
confirmou a suspensão e adiantou que novas datas serão agendadas. SÉTIMO ASSUNTO:
Sede Própria. O Diretor Presidente do IPRESBS informou que no dia 11 de janeiro do
corrente, foi recebido pelo Prefeito Municipal, Magno Bollmann, em seu Gabinete, e na
ocasião reforçou o interesse do Instituto em investir parte dos resíduos dos recursos
oriundos da Taxa de Administração, de conformidade com a Portaria/MPS nº 402/2008, na
aquisição de sua sede própria, assegurou que o antigo prédio do Fórum continua nos
planos dos gestores e pediu ao Prefeito para que, quando se concretizar a doação do
imóvel de propriedade do Tribunal de Justiça ao Município, as pretensões do IPRESBS
sejam consideradas, pois além ter sido este Instituto de Previdência a entidade a tomar a
iniciativa de incorporar o imóvel ao seu patrimônio, e de não existir imóvel de melhor
localização para atender aos segurados do Regime Próprio, devido à proximidade do INSS
e, ainda, com os recursos provenientes da comercialização o Governo Municipal poderá
investir em obras prioritárias, agilizar sobremaneira o andamento de determinados
programas sociais e/ou atender com maior brevidade uma eventual demanda reprimida
em algum setor. Segundo o Diretor Presidente do IPRESBS, o Prefeito foi deveras receptivo
às suas colocações e adiantou que determinará a averiguação do andamento do processo
de doação do imóvel junto ao TJ e que promoverá até o mês de março do corrente uma
reunião entre os órgãos da Administração Direta e Indireta, interessados em se instalar no
imóvel, com a imprescindível presença do Secretário Municipal de Finanças, onde todos
poderão expor seus argumentos, defender suas teses e, então, a Administração terá
elementos para tomar a decisão mais acertada quanto ao destino do antigo prédio do
Fórum. OITAVO ASSUNTO: Relatório de Atividades 2009/2010. Para o mês de fevereiro do
corrente, a Diretoria Executiva, com o apoio de todos os servidores do Instituto, está
preparando uma apresentação das principais atividades desenvolvidas pelos órgãos gestor
e colegiado, no âmbito do IPRESBS, no primeiro biênio de gestão desta administração
municipal. Os dados estão praticamente compilados e tão logo todo o relatório esteja
concluído o local e a data serão definidos e o público alvo convidado a participar. O evento

propiciará aos interessados que prestigiarem esta iniciativa uma oportunidade de inteirarse dos resultados obtidos e dos objetivos pretendidos para o biênio 2011/2012. NONO
ASSUNTO: Agenda de Reuniões Ordinárias. As reuniões ordinárias dos conselhos
Deliberativo e Fiscal do IPRESBS ficaram agendadas para a última terça-feira de cada mês.
No entanto, a data da reunião do mês seguinte será sempre confirmada na reunião do mês
em curso. Assim, havendo a necessidade de alteração e se aprovada pela maioria, uma
nova data será marcada. Nada mais havendo a ser tratado, foi confirmada a data da
próxima reunião ordinária para o dia 22 de fevereiro de 2011 e esta declarada por
encerrada, da qual, para constar, eu, Renilda Furst Drevek, lavrei a presente ata.-------------São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e seis de janeiro de dois mil e onze.--------------------
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