ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO
IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E
DOZE.
Às oito
horas e trinta minutos do dia vinte e nove 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 em curso.
Do Deliberativo, presentes os Conselheiros Ederval José Neidert, Bárbara Anita
Fuckner, Acácio Anderson Droszaka, Amarildo Cabral da Silva, Angelina Bertotti de
Oliveira e Carlos Espezin Lopes Filho. Do Fiscal, presentes as Conselheiras Adriana
Bombassaro Zanella, 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 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. Todos os projetos pertinentes à
reforma da casa que abrigará a sede administrativa do IPRESBS estão concluídos,
inclusive o estrutural e o orçamentário. Como a estimativa de investimentos gira em
torno de um volume de recursos da ordem de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil
reais), um Projeto de Lei foi enviado à Câmara de Vereadores solicitando
autorização legislativa para suplementar a dotação orçamentária de Obras e
Instalações. Assim, tão logo a respectiva Lei Municipal seja sancionada, o Edital para
contratar a empresa que executará o trabalho será publicado. SEGUNDO ASSUNTO:
Aplicações Financeiras. Foram apresentados os extratos de abril 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 abril de 2012, com destaque aos três fundos com maior
concentração de recursos, sendo que no Banco do Brasil o rendimento foi de 4,19%
e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 4,33% e noutro 4,32%. Fechando o
primeiro quadrimestre do ano 2012 com reserva financeira da ordem de exatos R$
139.102.249,36. TERCEIRO ASSUNTO: Perícia Médica Previdenciária. O IPRESBS
conta com os préstimos dos médicos peritos previdenciários Dra. Ana Lúcia
Polverelli, Dr. Geancarlo Zanon e Dr. Cláudio José Trezub. Estes três profissionais
poderão a qualquer momento ser convocados a compor Junta Médica para avaliar
os casos que requeiram aposentadoria por invalidez. Como e tema que envolve a
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perícia médica previdenciária é vasto, houve ampla discussão dos conselheiros
acerca do assunto, onde concluiu-se que os problemas que culminam em
afastamento do trabalho, seja por Auxílio por Incapacidade Temporária ou Invalidez
Permanente tem seu início, muitas vezes, no Edital do Concurso Público, pois,
conforme sugerem os conselheiros, estes deveriam exigir, a exemplo do município
de Jaraguá do Sul, uma completa bateria de exames a ser apresentada quando da
realização do exame pré-admissional; exames periódicos, como o próprio nome
sugere, deveriam ser constantes e realizados, no mínimo, uma vez a cada ano; uma
atuação mais efetiva do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho, com a criação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes e realização da SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho, acompanhamento das atividades de trabalho que tenham causado
acidentes ou doenças ocupacionais, avaliando, na normalidade, os determinantes
desses eventos; LER – Lesões por Esforços Repetitivos; segurança no trânsito; no lar;
alcoolismo e outras drogas. Todo um trabalho preventivo pode ser feito para
manter o Servidor Público saudável e em atividade, evitando afastamentos do
trabalho que causam transtornos e oneram os cofres públicos. O Diretor Presidente,
ao finalizar, agradeceu uma vez mais a presença e participação ativa de todos na
presente reunião e confirmou a ordinária de junho para dia 26, última terça-feira do
mês. Nada mais havendo a ser tratado esta foi declara encerrada, da qual, para
constar, eu, Bárbara Anita Fuckner, lavrei a presente ata. ------------------São
Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e nove de maio de dois mil e doze.
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