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

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de março 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, Amarildo Cabral da Silva e Leocy Maria
Fendrich Machado; do Fiscal, presentes os Conselheiros Marcos Gertler, Aluísio Oliveira
Antunes, Aldair Nancy Cubas, Ivone Pinto Caetano e Maria Roseli Linzmeyer; 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 fevereiro do corrente. 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: Indicação 1.047/2011 do Vereador Josias Terres,
Propondo Reparos no Telhado. – Recebemos a Indicação supracitada propondo “reparos
no telhado do antigo fórum, que hoje abriga o IPRESBS”. Em resposta foi emitido o Ofício
IPRESBS nº 066/2011 que foi lido, discutido e seu teor aprovado por unanimidade,
informando ao Vereador dos impedimentos legais (§ 4º, do inciso VI, do Artigo 15, da
Portaria nº 402, de 10/10/2008) para o Instituto realizar a sugerida obra e responsabilizarse pela despesa, pelo fato do IPRESBS não ser proprietário do imóvel (Atualmente o prédio
pertence ao Tribunal de Justiça). SEGUNDO ASSUNTO: Concurso Público IPRESBS. As
provas foram aplicadas pela empresa contratada, MS Concursos, no período matutino do
dia 20 de março do corrente, na Escola Básica Municipal Professora Adélia Lutz,
transcorrendo em perfeita ordem. A expectativa agora é para a breve divulgação da lista de
aprovados, homologação e contratação dos futuros servidores, ainda no primeiro semestre
do corrente ano. TERCEIRO ASSUNTO: Relatório de Atividades 2009/2010. Repercutiu
positivamente a apresentação das atividades desenvolvidas pelos órgãos gestor e
colegiado, no âmbito do IPRESBS, no primeiro biênio de gestão desta administração
municipal, promovida dia 23 de fevereiro do corrente, na Câmara Municipal. Marcaram
presença e assistiram toda a apresentação o Prefeito Municipal, Magno Bollmann, a
Presidente do Poder Legislativo Municipal, Nilva Marli Larsen Holz, o representante do
Deputado Estadual Silvio Drevek, Senildo Linzmeyer, Secretários Municipais e Assessores
da Administração Direta e Indireta, Diretores, Conselheiros que estão no exercício do seu
mandato, bem como alguns que atuaram no biênio 2008/2009 e Servidores do IPRESBS. Os
dados apresentados serão disponibilizados na página do Instituto na Internet:
www.ipresbs.sc.gov.br para que todos aqueles que não puderam estar presentes possam
acessar às informações em momentos oportunos. QUARTO ASSUNTO: Avaliação Atuarial
2011. A Avaliação Atuarial está sendo processada pela Caixa Econômica Federal. A
conclusão do trabalho e entrega está prevista para o dia 31 deste mês, porém a entrega do
mesmo ao Ministério da Previdência deverá ocorrer somente em abril. QUINTO ASSUNTO:
Sede Própria. O Diretor Presidente do IPRESBS declarou que obteve do Chefe de Gabinete,
Cláudio Schultz, informações de que a doação do imóvel que no passado abrigava o Fórum
da Comarca de São Bento do Sul, à Prefeitura Municipal, fora aprovada pelo Tribunal de

Justiça, dependendo agora da aprovação da Assembleia Legislativa à sua concretização.
SEXTO ASSUNTO: Migração das Contas Correntes à Caixa Econômica Federal. Devido à
migração das contas dos segurados do IPRESBS, do Banco Santander à CEF, o Instituto
registrou, dia 11 de março, o recebimento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), valor pactuado quando da assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços e Outras Avenças nº 168/2009, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Bento
do Sul e a Caixa Econômica Federal, com anuência do IPRESBS. SÉTIMO ASSUNTO: Data de
Pagamento de Benefícios. Para facilitar o acesso dos segurados e beneficiários do IPRESBS
à instituição financeira responsável por efetuar o pagamento dos benefícios, evitando que
a data destes pagamentos coincida com a do pagamento dos Servidores Ativos da
Administração Municipal, que recebem pelo mesmo banco no último dia útil do mês, a
Diretoria Executiva apresentou proposta para ratificar a sua decisão de fixar o pagamento
dos inativos para o dia 25 de cada mês, como ocorreu em janeiro, fevereiro e março do
corrente, em fase experimental. Colocada em discussão e posterior votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. OITAVO ASSUNTO: Aplicações Financeiras. Foram
apresentados os extratos de fevereiro de 2011, 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 fevereiro de 2011, sendo no Banco do Brasil 0,6077% e na Caixa
Econômica Federal, num Fundo 0,6548% e noutro 0,6925%. Fechando o segundo mês de
2011 com reserva financeira de R$ 104.488.037,10. NONO ASSUNTO: Convênio
Empréstimo Consignado Banco do Brasil. A Diretoria Executiva do IPRESBS recebeu do
Banco do Brasil proposta para formalização de “convênio para operacionalização de
empréstimos, financiamentos de bens de consumo e/ou arrendamentos mercantis aos
segurados do Instituto, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento”.
Colocada em discussão e votação, e seguindo a coerência de não expandir convênios desta
natureza, a proposta foi rejeitada por unanimidade. DÉCIMO ASSUNTO: Processos de
Revisão de Aposentadoria. Questionamentos acerca do andamento de processos de
revisão de benefícios denegados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
suspensos pelo Regime Próprio de Previdência Social, mas na maioria das vezes
restabelecidos judicialmente, são eventualmente formulados por terceiros a Servidores do
IPRESBS, com o argumento de, na sequência, levar estas mesmas informações às partes
interessadas. Como cada segurado notificado nomeou um procurador para acompanhar
tanto o seu processo administrativo quanto o processo judicial, inclusive pagando por esse
trabalho, a posição do instituto é recomendar aos interessados que, sempre que
necessitarem, consultem diretamente seus respectivos advogados, pois estes profissionais
possuem os dados precisos a respeito de cada processo. DÉCIMO PRIMEIRO ASSUNTO:
Serviço Especializado em Segurança e Medicina de Trabalho - SESMIT. O Diretor Presidente
do IPRESBS adiantou que na primeira quinzena de abril manterá contato com os
profissionais ligados ao SESMIT da Prefeitura Municipal, visando estabelecer uma parceria
no sentido de intensificar os trabalhos voltados à Saúde do Trabalhador, Prevenção de
Acidentes do Trabalho, LER - Lesões por Esforços Repetitivos e DORT Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho; e consultar acerca da possibilidade de instituir a
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e de realizar a partir de 2011 a
Semana Interna de Prevenção de Acidentes. DÉCIMO SEGUNDO ASSUNTO: Certificado de
Regularidade Previdenciária – CRP. O Certificado de Regularidade Previdenciária, do
IPRESBS, emitido pelo Ministério da Previdência aos Regimes Próprios de Previdência
Social que estão com todos os requisitos à sua obtenção com status regular, foi renovado
dia 14 de março de 2011 com validade até 10 de setembro de 2011. DÉCIMO TERCEIRO

ASSUNTO: Agenda de Reuniões Ordinárias. Devido às impossibilidades de presença do
Conselheiro Pedro Machado de Bitencourt, nas segundas-feiras, e da Conselheira Maria
Roseli Linzmeyer, nas terças-feiras, as reuniões ordinárias dos conselhos Deliberativo e
Fiscal do IPRESBS foram agendadas para ocorrer de forma intercalada, sendo que num mês
a reunião se dará na última terça-feira e noutro na última segunda-feira, fixando, a de abril,
para o dia 26 (vinte e seis), terça-feira, a de maio, para o dia 30 (trinta) segunda-feira e
assim sucessivamente. Então, nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi
declarada encerrada, da qual, para constar, eu, Renilda Furst Drevek, lavrei a presente
ata.--------------------------------São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e oito de março de dois mil e onze.--------------------
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