AT A

DA

SÉT IMA

R EUNIÃO

ORDI NÁRI A

D OS

CO NSEL HO S

DELIBER ATIVO E FISC AL DO IPRESBS, GEST ÃO 20 1 6 / 2018 ,
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 R ua 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 titula res , Carlos Roberto Gonç alv es dos Anjos, Vera
Lucia

Kuza ws ki,

Luciane

Mary

Ko ch

Scatolon,

Linzme yer, Roseli Rosenscheck Sc hlogl

Maria

Roseli

e os s uplentes Adriana

Bo mbass aro Zanela e Osvalc ir Peters representando o titu lar
Acácio Anderson Drosczaka e do Co nselho Fiscal: Marco Rodrigo
Red lich, Ingrid Ap arec ida Stiegler, Karin Marly Zsc hoerper e a
suplente Marli Zimme rmann as sumin do a titularidade de Katia
Reg iane W olff. Do IPRESBS, Pau lo R oberto Scheide e a Diretora
Financeira Luc ilene Zélia dos Santos Haidar Barbo sa . A reunião foi
conduzida

pela

Presidente

do Con selho, Luciane

Mary Koch

Scatolon, a qual, inicialmente agradece u a pres ença de todos e e m
seguida procede u-s e à leitura da Ata da reunião anterior, se ndo a
mes ma na sequência discu tida e a prov ada por u nanimida de .
Passou-se à ordem do dia: PRIMEI RO ASSUNT O: Polític a de
Inv estimentos 20 17. A Sra. Luciane Mar y Koc h Scatolon, solicita
aos

Conselhe iros

a

aprov ação

Po lítica

de

Inv es timentos

do

IPRESBS para o ano de 2017, explanad a na reunião anterior e o
Con selho decide por u nanimidad e a s ua aprovação. SEGUNDO
ASSUNT O: Cá lculo atuarial. A Sra. Lucilene Zélia dos Santos
Haidar Barbosa infor mou ao cons elho que fo i ap rov a da a Lei

referen te ao Défic it Atuarial, Lei Nº 3 .730, de 28 de nov e mbro de
2016, an exo a essa data. T ERCEIRO ASS UNT O: Sugestão para
Diretor Presidente do IPRESBS – a Sra. Vera Lucia Kuza wski,
infor mou que no último curso do Tribunal de Contas do Es ta do, foi
come ntado sobre a importância do cargo de Dire to r Presidente dos
Institutos e que estes deveriam ser ocup ado p or c argos de
servidores efetiv os devidamente capa citados. Na oportunidad e, os
de mais me mbros do Conselho de cidira m elaborar u m ofício ao
prefeito eleito
QUART O

Senhor Magn o Bollmann, sugerindo tal opçã o.

ASSUNT O:

Pres idente

do

questionou

a

Obrigações

Conselho
falta

de

Fiscal,

patronais
Sr.

pa ga mento

da

Ma rc o

em

atraso

Rodrigo

o brig ação

–

o

Redlich ,

patronal

do

Munic íp io para o IPRESBS, desde o mês d e abril de 20 16 ,
aproxima da mente 7 Milhões d e Re ais. O Conselho Fisc al do
IPRESBS fa rá u m o fíc io ao prefeito F ernando Tureck, s olicitando
prov idências e esc larecimen to s s obre ess a dív ida. A Sra. Luciane
Mar y Koch Scatolon agradec eu a presenç a de todos. Assim, nada
mais hav end o a tratar, esta foi dec larada p or encerrada, da qua l,
para cons tar, e u, Nilv a Aparecida Cardoso da Luz, fu i no mead a
pelo Diretor Pre sidente a lav rar a presente ata. São Bento do Sul –
Santa

Catarina,

se is

de

deze mbro

de

dois

mil

e

seis.................................................. ........................... ..............

