AT A DA SEXT A REUNIÃO EXT RAORDI NÁRI A DOS CO NSEL HO S
DELIBER ATIVO E FISC AL DO IPRESBS, GEST ÃO 20 14 / 2015 ,
REALIZAD A

DI A

SEI S

DE

DEZEMBRO

DE

DOI S

MIL

E

DEZE SSEIS.

Às quatorze horas do dia seis de deze mbro de dois mil e
desesseis , na sede do IPRESBS, situ ada na Rua Alfredo Klimme k,
nú mero quatrocentos e trinta e nov e, centro, n o Município de São
Bento do Sul, Estado de Santa Catarin a, reun iram-se os Co nselhos
Deliberativ o e Fiscal do IPR ESBS, d o Deliberativ o pres entes os
conselheiros

titulares,

Adria na

Bo mbas s aro

Zanella,

Carlos

Rob erto Gonçalv es dos An jos, Luciane Mar y Koc h Scatolon e o
suplente Carlos Es pezin Lopes Filho nesta reuniã o assu mindo a
titularidade pela ausência de

Doraci Maria Krains ki Baptis ta

Fra goso. També m presente a su plente Cláudia Moreira de Sou za .
Do Fiscal, os Conselheiros titulares: Teresinha Ma ria Sch midt ,
Dag ue ma Josea ne Glatz e o suple nte Ama rild o Cabral da Silv a. Do
IPRESBS, Pau lo Rob erto Scheide e Lu cilene Zélia dos Santos
Haidar Barbosa.

A reunião fo i conduzida pela Presid ente do

Con selho, Luc iane Mary Koch Sca tolon,

a qual,

in icialmen te

agradeceu a presen ça de todos e em s eguida procedeu-se à leitura
da Ata da reunião anterior, sendo a mes ma na sequênc ia discutida
e

aprov ada

por

u nanimida de.

Pa ss ou-se

à

ordem

do

d ia:

PRI MEIR O ASSUNT O: Polític a de Inv es timentos 2017. A Sra .
Luciane

Mary

aprov ação

Koch

Sca to lon,

so licita

aos

Conse lheiros

a

Política de Inv estimentos do IPRESBS para o ano de

2017, explanad a n a reunião anterior e o Co nselho decide p or
unanimidade a sua aprov ação. SEGUNDO ASSUNT O: Cálculo
atuarial. A Sra L ucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa informo u
ao c onselho que foi aprovada a Lei referen te ao Déficit Atu ari a l,

Lei Nº 3.73 0, de 28 de nov embro de 2016, an exo a ess a data. A
Sra. Lucian e Mary Koch Scatolon agradece u a presenç a de todos .
Assim,

nada

mais

hav end o a tratar, esta foi

declarada

por

encerrada, d a qua l, para constar, eu, Nilv a Aparecida Ca rdos o da
Luz, fu i no me ada pelo Diretor Presiden te a la vrar apresente a ta .
São Be nto d o Sul – Santa Catarina, seis de deze mbro de dois mil e
seis.................................................. ........................... ...........

