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

Às nove horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e treze, na sede do IPRESBS,
situada na Rua Alfredo Klimmek, número quatrocentos e trinta e nove, 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 mensal. Do Deliberativo,
presentes os Conselheiros Acácio Anderson Drosczaka, Amarildo Cabral da Silva,
Bárbara Anita Fuckner, Carlos Espezin Lopes Filho, Ederval José Neidert, Naína Maria
Torres, Rosilene Ribeiro, Valtrudes Meier e Sandro dos Santos. Do Fiscal, presentes os
Conselheiros Adriana Bombassaro Zanella, Irene Galkowski, Edeltraut Baier, Irene
Galkowski e Lisane Krisz Ilg. Os convidados: O Exmo. Prefeito, Fernando Tureck, o
Exmo. Vice prefeito Arildo Guesser e o Diretor Presidente do IPRESBS Paulo Roberto
Scheide. Convidados dos Bancos: o gerente regional da Caixa Econômica Federal o
senhor Celso José Strobl; gerente geral da agência do município o senhor Dorival
Machado Junior; superintendente da Caixa o senhor Celso Zanin; gerente da agencia
Bradesco do Município o senhor Romeu Harbs; Gerente Departamento de
Investimentos Bradesco - Regional Florianópolis Sr. Joi Guedes da Fonseca Sobrinho;
Gerente de contas do Banco do Brasil, Sr. Fleming Lindermann e Gerente Geral do
Banco do Brasil da agencia da cidade o senhor Edilson Sani. A reunião foi conduzida
pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de São Bento do Sul, Paulo Roberto Scheide, que inicialmente agradeceu a
presença de todos. Em seguida, procedeu-se à leitura da Ata da reunião anterior,
sendo a mesma, na sequência, discutida, votada e aprovada por unanimidade. Passouse então à Ordem do Dia: PRIMEIRO ASSUNTO: Aplicações financeiras. Paulo Roberto
Scheide, passou a palavra ao Exmo. Prefeito Fernando Tureck, o qual cumprimentou
todos os presentes e também veio buscar mais conhecimento em relação ao mercado
financeiro. Prestou alguns esclarecimentos sobre a atual situação financeira do
Município, sendo a principal razão que leva a prefeitura a não conceder o reajuste
salarial, por enquanto, aos servidores públicos do município. O prefeito reiterou que a
prefeitura vivencia uma situação atípica, a queda da receita corrente líquida da
prefeitura se deve principalmente a queda na arrecadação das aplicações do IPRESBS,
que representa 12,00%, na Receita Corrente Líquida do Município, o que não quer
dizer que está perdendo dinheiro, ou má gestão dos recursos, mas sim, a rentabilidade
da aplicação está mais baixa, e essa diferença exige medidas de contenção, conclui o
prefeito. Paulo Roberto Scheide explicou que nenhuma verba foi retirada das
aplicações, que o IPRESBS lucrou menos nas aplicações com relação ao mesmo período
do ano passado. Como a leitura dos rendimentos das aplicações é feita por períodos, o
montante de R$ 10 milhões anunciado pelo governo representa um acumulado de
todo o ano 2013 com relação a 2012 no mesmo quadrimestre. Segundo o senhor Celso
Zanin, representante da Caixa Econômica Federal, falou que este cenário é o reflexo da
economia brasileira, que o cenário das taxas de juros das aplicações mudaram. Se
comparar com os do ano passado, os juros estão em outro patamar, caíram muito.
Segue explicando que, a rentabilidade dos anos passados eram excelentes. Havia uma

curva de juros descendente, em queda e atualmente vivencia-se o inverso. Zanin,
explica que a curva de juros está subindo, que é uma medida do governo federal para
combater a inflação. Ele aconselha que agora não é o momento de mudar as
aplicações, que deve-se ter paciência e manter a posição. A questão não é má gestão
dos fundos e sim de mercado, as mesmas palavras foram dos outros convidados
presentes representantes do Banco do Brasil e do Bradesco que também
aconselharam a manterem os títulos nas carteiras atuais. SEGUNDO ASSUNTO:
Contrato Consultoria Financeira. Foi definido pelo Comitê de Investimentos e pelo
Conselho que será realizada a licitação através de Tomada de Preços – Técnica e Preço,
pois precisamos de uma empresa com muita experiência no mercado, principalmente
em fundos para RPPS. O diretor presidente, ao finalizar, agradeceu novamente a
presença de todos na reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, esta foi declarada
por encerrada, da qual, para constar eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz, fui nomeada
pelo Diretor Presidente a lavrar a presente ata.----------------------------------São Bento do Sul – Santa Catarina, vinte e dois de maio de dois mil e treze.---------------CONSELHO DELIBERATIVO
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