ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO
IPRESBS,
GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE.
Às oito
horas e trinta minutos do dia três de maio 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 relativa ao mês de abril. Do Deliberativo,
presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Bárbara Anita Fuckner, Acácio
Anderson Droszaka, Amarildo Cabral da Silva, Carlos Espezin Lopes Filho e Carlos
Roberto Gonçalves dos anjos. Do Fiscal, presentes os Conselheiros Adriana
Bombassaro Zanella, Alessandro Roberto Scharf, Aldair Nancy Cubas, Edeltraut
Baier, Lisane Kirsz Ilg e Noeli Regina Novak. 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 justificou a mudança da data da realização desta reunião, que a princípio
estava agendada para dia 23 de abril do corrente. Em seguida 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 e devido a dificuldade de encontrar e
contratar engenheiro para elaborar o projeto estrutural e orçamentário a própria
Secretaria de Planejamento da Prefeitura os elaborarão 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 março 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
março de 2012, com destaque aos três fundos com maior concentração de recursos,
sendo que no Banco do Brasil o rendimento foi de 1,82% e na Caixa Econômica
Federal, num Fundo 1,78% e noutro 1,87%. Fechando o primeiro trimestre do ano
2012 com reserva financeira da ordem de exatos R$ 132.965.723,61. TERCEIRO
ASSUNTO: Perícia Médica Previdenciária. Atendendo pedido do IPRESBS, a
Secretaria Municipal de Saúde prorrogou a disponibilização do Médico Perito, Dr.
Gincarlo Zanon, para até dia trinta e um de dezembro do corrente, para atender a
1

demanda do Instituto. Desta forma, a partir deste mês de maio, além de contar com
o retorno da médica perita Dra. Ana Lúcia Polverelli, que estava afastada em gozo
de Auxílio por Incapacidade Temporária, o IPRESBS conta com os préstimos do
médico perito Dr. Cláudio José Trezub, que atualmente ocupa a presidência da
Associação Brasileira de Perícia Médica. QUARTO ASSUNTO: Aposentadoria por
Invalidez – O Diretor de Benefícios, Douglas Henrique Olsen, discorreu acerca da
Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, que retomou a forma de
cálculo e reajustamento dos benefícios de aposentadoria por invalidez dos
servidores que ingressaram até 31/12/2003, nas mesmas bases em que eram feitos
na vigência da Emenda nº 20/1998, ou seja, integrais ou proporcionais ao tempo de
serviço/contribuição, tendo como base de cálculo a última remuneração do cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e o reajuste dar-se-á na mesma proporção e
na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade. Assim, de conformidade com a supracitada Emenda Constitucional, os
Regimes Próprios de Previdência Social têm prazo de 180, a contar da data da sua
publicação (30-03-2012), para revisar os benefícios concedidos a partir de 01 de
janeiro de 2004. QUINTO ASSUNTO: Evento: De Gestor para Gestor. O Diretor
Presidente registrou agradecimentos a todos os conselheiros que se fizeram
presentes no evento promovido pela empresa Di Matteo Consultoria Financeira,
denominado “De Gestor para Gestor”, que teve lugar no Novotel, dias 11 e 12 de
abril do corrente, abordando temas relacionados 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 Diretor Presidente, ao finalizar,
agradeceu uma vez mais a presença e participação ativa de todos na presente
reunião e confirmou a ordinária de maio para dia 29, última terça-feira do mês.
Nada mais havendo a ser tratado esta foi declara encerrada, da qual, para fins de
registro e efeitos legais, eu, Bárbara Anita Fuckner, lavrei a presente ata.
São
Bento do Sul – Santa Catarina, três de maio de dois mil e doze.
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