ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS,
GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE.

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e sete de março de dois mil e doze, na sua sede, 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 Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, para a reunião ordinária do mês. Do
Deliberativo, presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Bárbara Anita Fuckner, Sandro dos Santos,
Acácio Anderson Droszaka. Do Fiscal, presentes os Conselheiros Adriana Bombassaro Zanella, Alessandro
Roberto Scharf, Lisane Kirsz Ilg e Edeltraut Baier. 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 de todos e solicitou à secretária do Conselho Deliberativo, Bárbara
Anita Fuckner, que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi posta à discussão e votação,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, informou os assuntos da pauta, sendo o PRIMEIRO
ASSUNTO: Projeto de Reforma da Sede Própria. O Projeto de reforma da casa que abrigará a sede
administrativa do IPRESBS elaborado pela Secretaria de Planejamento, a cargo do Arquiteto e Urbanista
Ricardo Callado e da Desenhista Eleonice Odia Malschitzky está concluído. A fase atual está na contratação
de engenheiro para elaborar o projeto estrutural e orçamentário para então, na sequência, lançar o edital para
contratação de empresa que executará os trabalhos da reforma propriamente dita. SEGUNDO ASSUNTO:
Aplicações Financeiras. Foram apresentados os extratos de fevereiro de 2012, bem como distribuídas cópias
do Demonstrativo da Conta Bancos, onde constam todos os saldos das aplicações, bem como cópias de todos
os extratos contendo o percentual de rendimento do mês de fevereiro de 2012, com destaque aos três fundos
com maior concentração de recursos, sendo que no Banco do Brasil o rendimento foi de 2,1079% e na Caixa
Econômica Federal, num Fundo 2,2557% e noutro 2,3462%. Fechando o primeiro bimestre do ano 2012 com
reserva financeira da ordem de exatos R$ 129.844.651,21. TERCEIRO ASSUNTO: Perícia Médica
Previdenciária. Devido ao afastamento da Médica Perita do IPRESBS, Dra. Ana Lúcia Polverelli, que está em
gozo de AIT – Auxílio por Incapacidade Temporária, a pedido do IPRESBS a Secretaria Municipal de Saúde
disponibilizou o Médico Perito, Dr. Gincarlo Zanon, para, até dia trinta de abril do corrente, atender a
demanda do Instituto. QUARTO ASSUNTO: Novo Plano de Cargos – O Diretor de Benefícios, Douglas
Henrique Olsen, discorreu acerca do novo plano de cargos implantado pela Lei Municipal nº 2966/12. O
Diretor explicou que com a publicação da Lei Municipal nº 2918/09, as aposentadorias e pensões por morte
concedidas a partir de 01 de janeiro de 1999 sofrerão revisão com vistas a regularizar a promoção funcional
não oportunizada na época própria. Em virtude da implantação do novo plano de cargos, os aposentados e
pensionistas com paridade terão direito a novos proventos, nos mesmos moldes dos respectivos vencimentos
estabelecidos aos detentores dos cargos efetivos outrora ocupados pelos atuais beneficiários do Regime
Próprio de Previdência Social. A revisão dos benefícios é feita manualmente e cada processo é analisado
individualmente. Como o resultado da soma do número de aposentadorias e pensões é elevado, nem todos
puderam ser concluídos para inserção na folha de competência março do corrente, porém, tão logo o sejam,
serão imediatamente inseridos nas folhas das competências seguintes e com a maior brevidade possível.
QUINTO ASSUNTO: Evento: De Gestor para Gestor. A empresa Di Matteo Consultoria Financeira, enviou
convite à Diretoria Executiva, extensivo aos membros do colegiado Deliberativo e Fiscal, bem como a todos
os servidores do IPRESBS para, dias 11 e 12 de abril do corrente, participar do evento denominado “De
Gestor para Gestor”, que terá lugar no Novotel. Os temas a serem abordados no supracitado evento são
correlacionados a investimentos para o ano 2012, Fundos de Investimento em Ações Livre, Fundos de
Investimentos em Ações Dividendos, Tomada de Decisões, Fundos de Investimento Participações e Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios. O evento é aberto, sendo que os promotores prepararam uma estrutura
para receber em torno de 150 participantes, tendo como público alvo profissionais ligados à gestão dos
recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social concentrados no sul do país. Assim, pela
comodidade de participar num evento desta magnitude em nosso município e sem custo para o Instituto, o
Diretor Presidente incentivou a todos a participar e convidar demais interessados a prestigiar. O Diretor
Presidente, ao finalizar, agradeceu uma vez mais a presença e participação ativa de todos na presente reunião e
propôs, com aceitação unânime, a realização da ordinária de abril para dia 23, segunda-feira. Nada mais
havendo a ser tratado a reunião foi declara encerrada, da qual, para fins de registro, eu, Bárbara Anita Fuckner,
lavrei a presente ata.
São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e sete de março de dois mil e doze.
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