ATA DATERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS,
GESTÃO 2016 / 2018, REALIZADA DIA VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Àsquatorze horasdo dia vinte e quatro de maiode dois mil e dezesseis, 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, para a
reunião ordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPRESBS. Estavam presentes na reunião os
seguintes Conselheiros: Do Deliberativo - Luciane Mary Koch Scatolon, Acácio Anderson Drosczaka,
Vera Lucia Kuzawski e Adriana BombassaroZanela neste momento assumindo a titularidade de
Conselheira devido ao afastamento solicitado por ofício, do Conselheiro Carlos Roberto Gonçalves
dos Anjos, Maria Roseli Linzmeyer e Roseli RosenscheckSchlogl e do Conselho Fiscal - Ingrid
Aparecida Stiegler, Lucinéia Chaves Foschera e Adriana BombassaroZanela neste momento
assumindo a titularidade de Conselheira devido ao afastamento solicitado por ofício do Conselheiro
Marco Rodrigo Redlich e as Conselheiras suplentes Teresinha Maria Schmitt e Marli Zimmermann,
nesta reunião assumindo a titularidade pela ausência dos Conselheiros titulares. Também presente
a Conselheira representante do Sindicato a Senhora Irene Galkowski e Paulo Roberto Scheide,
Diretor presidente do IPRESBS. A reunião foi conduzida pela Presidente do Conselho deliberativo,
Luciane Mary Koch Scatolonque inicialmente agradeceu a presença de todos e em seguida passou a
palavra ao Diretor Presidente do IPRESBS, Paulo Roberto Scheide, o qual cumprimentou a todos os
presentes e Procedeu-se à leitura da Ata da reunião anterior, sendo a mesma, na sequência,
discutida, votada e aprovada por unanimidade. Passou-se então à Ordem do Dia:PRIMEIRO
ASSUNTO: Concurso Público.Paulo Roberto Scheide, comunicou aos Conselheiros sobre o
cancelamento do Concurso Público do IPRESBS, devido a empresa vencedora da Licitação estar com
problemas na Justiça Federal por fraudes em Concursos. Para que Concurso do IPRESBS aconteça
terá que ser feito nova licitação.SEGUNDO ASSUNTO: Reajustes de Salários. Para 25/04/2016 não
será possível o reajuste dos Aposentados, pensionistase servidores do IPRESBS, em virtude da
Câmara de Vereadores não ter tido tempo hábil para aprovar a lei, o mesmo será realizado em folha
complementar na próxima semana após aprovação da lei na Câmara de Vereadores.
TERCEIRO ASSUNTO: Cenário Econômico - Paulo Roberto Scheide passou a palavra para o Sr.
Rodrigo Costa, da SMI Consultoria o qual cumprimentou a todos e começou falando sobre a
Economia Americana, a qual projeta um aumento de juros e será um atrativo para os investidores.
Na economia brasileira, o novo governo deverá buscar a melhora fiscal e aprovar medidas de
Ajuste Fiscal na

Câmara Federal especialmente na questão de Reforma da Previdência. QUARTO ASSUNTO: Carteira
do IPRESBS –Rodrigo comentou que o ano é de forte rentabilidade pagando valores expressivos, os
juros rodando em torno de 12, 13%, de janeiro a abril de 2016, o IPRESBS teve uma rentabilidade
na carteira de investimentos de R$ 18.816.743,95 em juros, com um patrimônio atual de
243.471.190,78. A meta atuarial até abril é de 5,60% e a carteira apresenta um resultado de 8,53%,
está rodando 2,93% acima da meta atuarial.
Diante do quadro positivo, não se pretende fazer grandes mudanças na Carteira do IPRESBS.Rodrigo
sugere a manutenção da Carteira atual. A presidente do Conselho Sra Luciane Mary Koch Scatolon,
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 pela Presidente a lavrar a presente ata.

