ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E
FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA DOZE DE FEVEREIRO
DE DOIS MIL E QUINZE.
Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de fevereiro de dois mil e quinze,
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, Luciane Mary Koch Scatolon e Harriet Carla
Bollmann Baum e os suplentes, Aluísio Oliveira Antunes, Acácio Anderson
Drosczaka, Carlos Espezin Lopes Filho e Irene Galkowski. Do Fiscal, os
Conselheiros titulares, Sirlene Peters, e a suplente Marli Zimmermann. 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, justificou que essa reunião
deveria ter acontecido no mês de janeiro, mas por falta de Córum não foi
possível. 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: Relatório da Gestão de Investimentos em relação a
2014: Paulo Roberto Scheide, passou a palavra ao consultor financeiro da SMI
Prime, Rodrigo da Costa. Este apresentou uma explanação oral da Carteira de
Investimentos do IPRESBS. Refere que a carteira atingiu a meta atuarial referente
ao ano de 2014, onde a meta do ano era 12,57%, conseguindo atingir 13,13%
superando assim a meta atuarial em 0,56%, totalizando um total da carteira em
R$ 194.086.670,21 (cento e oitenta e quatro milhões, oitenta e seis mil,
seiscentos e setenta reais e vinte e um centavos) .
Relatório da carteira do IPRESBS por ativo em reais referente em janeiro de 2015:
TÍTULOS PÚBLICOS: R$ 20.511.251,56 – FUNDOS DE RENDA FIXA: R$
168.784.774,65 – FUNDOS MULTIMERCADO: 6.713.362,32 – FUNDOS DE RENDA
VARÍAVEL: R$ 1.702.658,73 – CONTAS CORRENTES: 3.068,53. TOTAL DA
CARTEIRA: 197.715.115,79.
Em relação ao cenário econômico para 2015, o mesmo considera que será um
ano complicado, baseado na visão macro - econômica. A expectativa é que o
Brasil não vai crescer e sim expectativa de queda do PIB em 0,5%, e nesse
momento projeta-se uma inflação de 7,07%. Devido os problemas do cenário
político atual, como racionamento de energia, corrupção na Petrobrás e
Empeachment, o Brasil está sendo um País mais arriscado para os investimentos.

A diretora financeira do IPRESBS, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa,
entregou aos conselheiros o balancete referente ao 6º bimestre de 2014, estará
em anexo a esta ata. Paulo Roberto Scheide, agradeceu a presença de todos.
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, doze de
fevereiro
de
dois
mil
e
quinze.......................................................................................................................

