ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS,
GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E QUATORZE.

Às quatorze horas do dia dez de abril de dois mil e quatorze, 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, do Deliberativo presentes os conselheiros titulares, Carlos Roberto Gonçalves dos
Anjos, Luciane Mary Koch Scatolon, Doraci Maria Krainski Baptista Fragoso e Harriet Carla
Bollmann Baum e os suplentes Cláudia Moreira de Souza e Acácio Anderson Drosczaka. Do
Fiscal, os Conselheiros titulares, Daguema Joseane Glatz, Sirlene Peters e Teresinha Maria
Schmidt e os Suplentes Amarildo Cabral da Silva, Osni Paulo Langa e Naína Maria Torres. Do
IPRESBS, Paulo Roberto Scheide, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa e Nilva Aparecida
Cardoso da Luz. A reunião foi conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESB Paulo Roberto
Scheide que inicialmente agradeceu a presença de todos e em seguida passou a palavra ao
consultor financeiro da SMI Prime, Rodrigo. Este apresentou uma explanação presencial do
cenário econômico para 2014. O patrimônio do IPRESBS encontra-se atualmente em R$
170.454.432,78 (cento e setenta milhões e quatrocentos e cinqüenta quatro mil e
quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos). A carteira encontra-se aplicada
em: 87, 92 % em renda fixa - 10,92 % em títulos públicos - 1, 10 % em Fundos de Renda
Variável e 0,05% em multimercados. Explicou que se o INPC alcançar 6,5% meta atuarial
para 2014 será 12,89%. Afirmou que dificilmente os RPPS irão atingir a meta atuarial. O
mesmo ainda sugeriu algumas mudanças para os investimentos da carteira e os conselhos
optaram em aguardar o fechamento das aplicações do mês corrente para possivelmente
começar a migrar para outro investimento gradativamente. 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
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