ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPRESBS,
GESTÃO 2016 / 2018, REALIZADA DIA VINTE E OITO DE SETEMBRODE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Àsquatorze horasdo dia vinte e oito de setembro de 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
BombassaroZanela,

Maria

Roseli

Linzmeyer,

RosenscheckSchlogl e do Conselho Fiscal -

Acácio

- Vera

Lucia Kuzawski,

Anderson

Drosczaka

Adriana
e

Roseli

Lucinéia Chaves Foschera, Karin Marly Zschoerper e

Marli Zimmermann. Também presente a Conselheira representante do Sindicato a Senhora Irene
Galkowski e Paulo Roberto Scheide, Diretor presidente do IPRESBS. A reunião foi conduzida pelo
Diretor Presidente do IPRESBS Paulo Roberto Scheide, que inicialmente agradeceu a presença de
todos e justificou a ausência da presidente do Conselho deliberativo, Luciane Mary Koch Scatolon a
qual não compareceu devido ao falecimento da sua sogra e Ingrid Aparecida Stiegler a qual está
viajando. Paulo Roberto Scheide, solicitou 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:Cenário Econômico - Paulo Roberto Scheide passou a palavra para o Sr.
Rodrigo Costa da SMI Consultoria, o qual cumprimentou a todos e iniciou falando sobre o cenário
econômico mundial, a previsão é de EUA não aumentarem mais os juros e consequentemente o
capital estrangeiro permanece no Brasil. Na economia brasileira houve uma leve melhora no
mercado, governo Temer deverá retomar o ajuste fiscal e aprovar medidas,especialmente as
referentes

da Reforma da Previdência e a do teto máximo para gastos públicos.SEGUNDO

ASSUNTO: Carteira do IPRESBS –Rodrigo comentou que não há posicionamento de maior risco, no
mês de agosto está rodando positivo e o IPRESBS teve uma rentabilidade na carteira de
investimentos de R$ 3.117.889,16em jurosemagosto de 2016, com um patrimônio atual de R$
251.822.915,41. A carteira do IPRESBS está com uma rentabilidade acumulada no ano de 2016 de
13,59 % e a metaatuarial no mesmo período está acumulada em 10,26 % ,a meta atuarialdo ano
está superior em 3, 33% .O Fundo FI Caixa Brasil 2016 I TP RF no valor de R$ 5.726.415,00; venceu
no dia 15/08/2016 e foi aplicado no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF. Diante do quadro positivo,
no momento não se pretende fazer mudanças na Carteira do IPRESBS,Rodrigo sugere a manutenção
da Carteira atual. Ficou marcada para o mês de outubro uma nova reunião com os conselheiros
para a apresentação da Política de Investimentos do Instituto para o ano de 2017. O Diretor

Presidente do IPRESBS Paulo Roberto Scheide, 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.

