ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
DO IPRESBS, GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA DEZESSETE DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E QUATORZE.
Às oito horas e trinta minutos do dia dezessete de setembro 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, reuniramse os Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS, do Deliberativo presentes os
conselheiros titulares, Adriana Bombassaro Zanela, Doraci Maria Krainski Baptista
Fragoso e Harriet Carla Bollmann Baum e os suplentes, Cláudia Moreira de Souza,
Acácio Anderson Drosczaka, Valtrudes Meier e Carlos Espezin Lopes Filho e Irene
Galkowski. Do Fiscal, os Conselheiros titulares, Daguema Joseane Glatz, Sirlene
Peters e Leocy Maria Fendrich Machado e o Suplente Osni Paulo Langa. Do IPRESBS,
Paulo Roberto Scheide, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa. A reunião foi
conduzida pelo Diretor Presidente do IPRESBS Paulo Roberto Scheide que
inicialmente agradeceu a presença de todos e em seguida procedeu-se à leitura da
Ata da reunião anterior, sendo a mesma na sequência discutida e aprovada por
unanimidade. Passou-se à ordem do dia: PRIMEIRO ASSUNTO: Aplicações financeiras:
Paulo Roberto Scheide, passou a palavra ao consultor financeiro da SMI Prime,
Rodrigo da Costa. Este apresentou uma explanação oral do cenário econômico atual.
Disse que o cenário econômico vai continuar conturbado com muita volatilidade até a
definição do cenário político para Presidência da República. Refere que os meses
anteriores foram bem positivos para a Carteira do IPRESBS e praticamente houve
recuperação da maioria dos prejuízos do ano passado. O patrimônio do IPRESBS
encontra-se atualmente em R$ 188.755.001,49 (cento e oitenta e oito milhões e
setecentos e cinqüenta e cinco mil e oitocentos e um real e quarenta e nove
centavos). A Diretora Financeira entregou aos conselheiros o balancete resumido do
4º bimestre de 2014, o mesmo encontra-se em anexo a presente ata. SEGUNDO
ASSUNTO: Paulo Roberto Scheide, informou ao Conselho, que a próxima reunião será
para discutir e aprovar a nova Política de Investimentos do IPRESBS para 2015; e
também para apresentar um balanço geral das atividades do Instituto. 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, dezessete de setembro de dois mil e
quatorze...........................................................................................................................

