ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E
FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2014 / 2015, REALIZADA DIA PRIMEIRO DE ABRIL
DE DOIS MIL E QUINZE.
Às quatorze horas do dia primeiro de abril 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, Harriet Carla Bollmann Baum, Adriana Bombassaro
Zanella, Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos e Doraci Maria Krainski Baptista Fragoso
e os suplentes, Valtrudes Meier, Carlos Espezin Lopes Filho e Irene Galkowski. Do
Fiscal, os Conselheiros titulares, Teresinha Maria Schmidt, 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, 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: 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 do cenário econômico atual da economia brasileira e mundial, comenta que
o índice de confiança do consumidor está menor e há nova projeção de queda do PIB
brasileiro. De acordo com Rodrigo o ajuste fiscal do governo federal é necessário ser
aprovado. Referente as aplicações financeiras, o mesmo relata que a carteira do
IPRESBS está bem diversificada e que a meta atuarial deve ficar acima de 14,5%. O
Diretor presidente Paulo Roberto Scheide, explicou que a situação do IPRESBS é
parecida com os demais Institutos de Previdência no Brasil, a crise de mercado
impacta diretamente nas aplicações do Instituto. A Diretora Financeira Lucilene Zélia
dos Santos Haidar Barbosa, explicou que as receitas mensal do IPRESBS é de R$
3.034.355,88, sendo R$ 1.347.879,30 remuneração dos investimentos e as despesas
total R$ 1.221.433,80, valores referente ao mês de março/2015. Paulo Roberto
Scheide, convidou todos os membros dos Conselhos para participarem do Curso sobre
mercado financeiro ministrado pelo Sr. Celso José Soeberl da Caixa Econômica
Federal para os Conselheiros no dia 23/04/2015 e para encerrar, 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,
primeiro de abril de dois mil e quinze.................................................................................

