ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO
IPRESBS, GESTÃO 2012 / 2013, REALIZADA DIA QUATORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E
TREZE.

Às nove horas do dia quatorze de novembro 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, Sandro dos Santos. Do Fiscal, presentes os Conselheiros
Adriana Bombassaro Zanella, Edeltraut Baier, Irene Galkowski. Do IPRESBS, Paulo
Roberto Scheide, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, Camila de Oliveira Pauli
e Nilva Aparecida Cardoso da Luz. 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: Política de Investimentos: Paulo
Roberto Scheide, informou, que na próxima reunião dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal que acontecerá no mês de dezembro, será apresentado a Política de
Investimentos do IPRESBS para 2014, a qual será encaminhada a Câmara de
Vereadores para aprovação. SEGUNDO ASSUNTO: Auditoria do Ministério da
Previdência Social. Paulo Roberto Scheide, entregou aos conselheiros o relatório de
auditoria direta do Ministério da Previdência Social, realizada pelo auditor senhor
Ezio Isoppo, fiscal da Receita Federal, realizado no mês de outubro de 2013. O qual
apresentou inconformidade referente dívida do Município da contribuição patronal
do Auxílio por Incapacidade Temporária - AIT, no valor de R$ 361.014,68 referente
aos anos 2007/2008/2009. O Município solicitou o parcelamento desta dívida em 60
meses e já foi encaminhado projeto de Lei para a Câmara de Vereadores. De acordo
com este relatório, demais itens auditados estão em conformidade, relatório em
anexo a esta ata. TERCEIRO ASSUNTO: Cálculo Atuarial: Paulo Roberto Scheide,
informou que resultado do recadastramento vai garantir um resultado real para o
próximo cálculo atuarial do IPRESBS. QUARTO ASSUNTO: Perícia Médica Anual.
Paulo Roberto Scheide, explicou que foi encaminhado um Projeto de Lei a Câmara
de Vereadores eliminando a obrigatoriedade dos aposentados por invalidez
passarem por perícia médica anual, com idade igual ou superior a 60 anos se mulher
e idade igual ou superior a 65 anos se homem. 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 os meses de setembro e outubro fecharam positivo, no
entanto, o mês de novembro encontra-se negativo. SEXTO ASSUNTO: Edital de
Licitação. Devido a impugnações dos Editais anteriores, foi encaminhado o edital
para ASSIMPASC para análise e futura publicação. 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, quatorze de novembro de dois mil e
treze.............

