ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO
IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA VINTE E SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E
DOZE.
Às oito
horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho 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, Carlos Espezin Lopes
Filho, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos e Sandro dos Santos. Do Fiscal, presentes
as Conselheiras Adriana Bombassaro Zanella, Aldair Nancy Cubas, Edeltraut Baier,
Irene Galkowski, Lisane Kirsz Ilg e Marli Zimmermann. 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. Com a aprovação, pela Câmara Municipal de Vereadores, do Projeto de Lei
que deu origem à Lei Municipal nº 3.024, de 19 de junho de 2012, que “Autoriza a
Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente do Município de
São Bento do Sul no Exercício de 2012”, o IPRESBS poderá publicar o Edital com
vistas a contratar a empresa que executará os trabalhos de reforma e ampliação da
sua sede própria, sita na Rua Alfredo Klimmek, nº 439 – centro, para onde, com a
conclusão das obras, este Instituto de Previdência transferirá suas instalações.
SEGUNDO ASSUNTO: Aplicações Financeiras. Foram apresentados os extratos de
maio 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 maio de 2012, com destaque aos
três fundos com maior concentração de recursos, sendo que no Banco do Brasil o
rendimento foi de 1,9169% e na Caixa Econômica Federal, num Fundo 1,8211% e
noutro 1,9363%. Fechando o quinto mês do ano 2012 com reserva financeira da
ordem de exatos R$ 142.418.274,34. TERCEIRO ASSUNTO: Afastamentos Motivados
por A.I.T. Pelo fato de ter sido motivo de ampla discussão nas últimas reuniões dos
conselhos desta autarquia 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,
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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. E, que 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, foi aprovada por
unanimidade a emissão de convites para os integrantes do SESMT participarem da
próxima reunião ordinária do IPRESBS, para que não pairem dúvidas e nem se
interpretem e se disseminem de forma distorcida os assuntos aqui debatidos.
QUARTO ASSUNTO: Diretoria de Benefícios. Devido à exoneração, a pedido, no dia
25 do corrente, do servidor efetivo do IPRESBS, Douglas Henrique Olsen, vinculado
ao Instituto desde 2003, e que atualmente atuava como Diretor de Benefícios da
autarquia, a também servidora efetiva do IPRESBS, Roberta Linzmeier, cujo currículo
e experiência profissional há habilitam para exercer o cargo, será nomeada, a partir
de 01 de julho do corrente, Diretora de Benefícios do Instituto. A saída de Douglas
Henrique Olsen se deve ao fato de sua convocação para assumir o cargo de Técnico
Previdenciário junto ao INSS, em Mafra – SC, conquistado mediante participação em
concurso público onde obteve classificação em primeiro lugar. Os agradecimentos
pelos relevantes serviços prestados ao IPRESBS e o desejo de sucesso na nova
carreira, agora junto ao Regime Geral de Previdência Social foram unânimes entre
os membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal e servidores do Regime Próprio de
Previdência Social de São Bento do Sul. O Diretor Presidente, ao finalizar, agradeceu
novamente a presença e participação ativa de todos na reunião e de comum acordo
foi definida a realização da ordinária de julho para dia 24, penúltima terça-feira do
mês. Assim, nada mais havendo a ser tratado, esta foi declara por encerrada, da
qual, para fins de registro e efeitos legais, eu, Bárbara Anita Fuckner, lavrei a
presente ata. São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e sete de junho de dois mil e
doze.
CONSELHO DELIBERATIVO
Ederval José Neidert

Bárbara Anita Fuckner
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Carlos Espezin Lopes Filho
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Sandro dos Santos

Amarildo Cabral da Silva

Angelina Bertotti de Oliveira

Rosilene Ribeiro

Leocy Maria Fendrich Machado

CONSELHO FISCAL
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