ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS,
GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE.

Às nove horas do dia trinta de setembro 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 Amarildo Cabral da Silva, Acácio Anderson Drosczaka, Carlos
Espezin Lopes Filho, Ederval José Neidert, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos, Naína
Maria Torres e Valtrudes Meier. Do Fiscal, presentes os Conselheiros Adriana
Bombassaro Zanella, Edeltraut Baier, Irene Galkowski, Noeli Regina Novak dos Santos e
Marli Zimmermann. Do IPRESBS, Paulo Roberto Scheide, Lucilene Zélia dos Santos
Haidar Barbosa, Camila de Oliveira Pauli, Nilva Aparecida Cardoso da Luz e Roberta
Linzmeier. 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. Passou-se então à Ordem do Dia: PRIMEIRO ASSUNTO:
Recadastramento previdenciário dos servidores ativos. Paulo Roberto Scheide,
informou aos conselheiros que o recadastramento foi finalizado e servirá para o
próximo cálculo atuarial do IPRESBS. SEGUNDO ASSUNTO: Auditoria do Ministério da
Previdência Social. Paulo Roberto Scheide, comunicou que o IPRESBS será auditado
pela primeira vez pela Previdência Social, a previsão da visita do Auditor é na próxima
semana, no entanto, muitas informações foram solicitadas e já estão sendo enviadas
há aproximadamente dois meses. TERCEIRO ASSUNTO: Eleições do Conselho Fiscal e
Deliberativo, Roberta Linzmeier, Diretora de Benefícios, informou que foi convocada as
eleições do Conselho Deliberativo e Fiscal do IPRESBS conforme edital de 01 de
outubro de 2013 e através da Portaria Nº 3362 de 19 de Setembro de 2013, foi
nomeada a Comissão Eleitoral para esta eleição. QUARTO ASSUNTO: Compensação
Previdenciária, Roberta Linzmeier, explicou que até a presente data, o INSS já
repassou mais de Hum milhão de reais ao IPRESBS, referente ao estoque. Roberta,
segue dizendo que existe também a conta inversa e que o IPRESBS pretende iniciar os
deferimentos dos pedidos do INSS. QUINTO ASSUNTO: Aplicações financeiras. Paulo
Roberto Scheide, passou a palavra a Diretora Financeira do IPRESBS, Lucilene dos
Santos Haidar Barbosa, a qual cumprimentou todos os presentes e informou que até a
presente data os investimentos estão positivos. Em relação ao superávit, este dinheiro
novo está sendo aplicado em CDI, o qual, ganha pouco, mas ganha. Finaliza dizendo
que o Comitê de Investimentos decidiu por unanimidade manter as aplicações nas
carteiras atuais. ASSUNTOS DIVERSOS: Ficou agendada a próxima reunião dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal para o dia treze de novembro do ano corrente. 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._____________________________________________________
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