ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
DO IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA VINTE E QUATRO DE JULHO DE
DOIS MIL E DOZE.
Às
oito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de julho 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 Bárbara Anita
Fuckner, Angelina Bertotti de Oliveira e Rosilene Ribeiro. Do Fiscal, presentes as
Conselheiras Edeltraut Baier, Irene Galkowski 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, são de caráter
informativo e não deliberativo, sendo o PRIMEIRO ASSUNTO: Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – Atendendo
ao convite formulado pelo IPRESBS, se fez presente nesta reunião,
representando o SESMT, o Técnico de Segurança do Trabalho da Prefeitura
Municipal, Gerson Pacheco. Na ocasião todas as sugestões registradas nas
reuniões anteriores foram novamente expostas para o conhecimento e
apreciação do Técnico de Segurança como 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. Outros fatos geradores de afastamentos têm sua origem,
muitas vezes, antes mesmo do ingresso do servidor. Os próprios Editais de
Concursos Públicos deveriam exigir uma completa bateria de exames a ser
apresentada quando da realização do exame pré-admissional; exames
periódicos, também, como o próprio nome sugere, deveriam ser constantes e
realizados, no mínimo, uma vez a cada ano. O Técnico de Segurança, por sua vez,
agradeceu o convite e explanou acerca dos programas desenvolvidos pelo SESMT
da Prefeitura como conscientização das chefias imediatas para exigirem de seus
subordinados o uso de E.P.I., vacinação da gripe A, medicina do trabalho e
acompanhamento de certas atividades, principalmente na Secretaria de Obras,
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para coibir a prática de atos inseguros. Finalizando o Diretor Presidente informou
que oportunamente, ainda no decorrer desta semana, informará o endereço do
Site da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, município do Estado de São Paulo,
que apresenta bons exemplos de em termos de Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho que poderão servir de inspiração para o SESMT do
município a ampliar sua área de atuação. SEGUNDO ASSUNTO: Projeto de
Reforma da Sede Própria. 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, foi publicado em
09/07/2012 e todos os conselheiros foram convidados a prestigiar a sessão de
abertura dos envelopes contendo as habilitações e as propostas, que realizar-seá na próxima segunda-feira, dia 30, no auditório da Prefeitura Municipal.
TERCEIRO ASSUNTO: Aplicações Financeiras. Foram apresentados os extratos de
junho 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 junho de 2012, com
destaque aos três fundos com maior concentração de recursos, sendo que no
Banco do Brasil o rendimento foi de (0,3897)% e na Caixa Econômica Federal,
num Fundo (0,6453)% e noutro (0,5810)%. Fechando o primeiro semestre do ano
2012 com reserva financeira da ordem de exatos R$ 141.962.667,30. QUARTO
ASSUNTO: Relatório Trimestral da Carteira de Investimentos. – A DiMatteo
Consultoria Financeira, agendou para dia 27 deste mês, às 11 horas, na sede do
IPRESBS, a apresentação do relatório trimestral da carteira de investimentos do
IPRESBS. Na ocasião serão abordados temas relacionados aos cenários
macroeconômicos brasileiro e internacional do segundo trimestre de 2012,
indicadores e desempenho dos Fundos de Investimento no segundo trimestre do
ano. Para o evento todos os conselheiros foram convidados. QUINTO ASSUNTO:
Avaliação Atuarial 2012. – A Caixa Econômica Federal encaminhou, de
conformidade com o previsto no contrato firmado entre a Instituição Financeira
e o IPRESBS, o Relatório da Avaliação atuarial de 2012. Nas contribuições
mensais do Município, o Custo Normal permaneceu em 16,45% sobre a
remuneração de contribuição dos servidores ativos e o Custo Suplementar
apontou a possibilidade de redução a partir do próximo ano. Assim, um Projeto
de Lei será enviado à Câmara de Vereadores propondo a alteração e, se
aprovado, a partir da competência janeiro de 2013, o Custo suplementar, em vez
de incidir com 6,27% sobre a mesma base do Custo Normal, incidirá com 4%. 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 agosto para dia 28, última terça-feira do mês. Assim, nada mais
havendo a ser tratado, esta foi declarada por encerrada, da qual, para fins de
registro e efeitos legais, eu, Bárbara Anita Fuckner, lavrei a presente
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ata.---------------------------------------------------------------------------------------São
Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e quatro de julho de dois mil e
doze.-------------------------CONSELHO DELIBERATIVO
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