ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E
FISCAL DO IPRESBS, GESTÃO 2016/2018, REALIZADA NO DIA SEIS DE JUNHO DE
DOIS MIL E DEZESSETE.

No dia seis de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se para reunião extraordinária
nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
São Bento do Sul, situado na rua Alfredo Klimmeck, 439 a presidente de Conselho Deliberativo
senhora Maria Roseli Linzmeyer juntamente com os titulares; Carlos Roberto Gonçalves dos
Anjos, Vera Lúcia Kuzawski e Roseli Rosenscheck Schlogl. Também estiveram presentes os
titulares do Conselho Fiscal Lucinéia Chaves Foschera e Karin Marly Zschoerper, a
representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Irene Galkowski e os
Representantes do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
São Bento do Sul senhor José Canísio Tschoeke e a advogada Mayara Rocha. A reunião
iniciou às quinze horas e quarenta minutos com a presença do senhor Rodrigo S. da Costa,
consultor da SMI Prime repassando as informações do cenário econômico brasileiro. As
informações são de que a expectativa é que a inflação continue a cair e o Produto Interno
Bruto ( PIB) mantenha crescimento estável. Com o impacto das reformas econômicas, as
expectativas para a inflação vem caindo de forma consistente nos últimos meses. Nos últimos
doze meses, a inflação acumula alta de 4,08%, abaixo do centro da meta perseguido pelo
Banco Central, de 4,5%. Para 2018, a expectativa é que a inflação encerre o ano em 4,3% e
a projeção para o PIB no próximo ano mantida em 2,5%. A melhora nas projeções ocorre num
momento de queda nos juros estruturais da economia. A expectativa é que a taxa de juros, a
Selic, encerre o ano em 8,5% e para 2018, a projeção é que a taxa fique nesse mesmo
patamar. Já para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de São Bento do
Sul - IPRESBS, o patrimônio é de 278.000.000,00 distribuídos na Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander e Banco Bradesco. A perspectiva é superar a
meta atuarial em dois mil e dezessete, onde 48% dos investimentos estão em fundos que
fecham todos os meses positivo. Segundo Rodrigo a melhor opção de investimento é o título
público, devido a imprecisão do cenário econômico nacional, o mesmo encerrou sua
apresentação, onde a senhora Roseli Rosenscheck Schlogl realizou a leitura da ata anterior,
sendo aprovada por todos os presentes. A Presidente do Conselho Deliberativo, senhora
Maria Roseli Linzmeyer sugeriu alterar o horário das reuniões para às treze horas e trinta
minutos, permanecendo a primeira terça-feira do mês, pois facilitaria para alguns conselheiros.
Lembrando que, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal poderão reunir-se no mesmo
dia e horário em ambientes diferentes no prédio do IPRESBS.Os presentes concordaram com
a sugestão. A advogada Mayara Rocha do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de São Bento do Sul relatou e apresentou para os presentes os
Regimentos do Conselho Deliberativo e o Regimento do Conselho Fiscal onde constam
algumas alterações que já foram realizadas pelos conselheiros da gestão anterior. A senhora
Karin Marly Zschoerper pediu para a advogada Mayara verificar a legalidade do JETON –

gratificação pela participação em reuniões de órgãos de deliberação, das 3 esferas, Federal,
Estadual e Municipal, aos servidores públicos participantes de reuniões. O senhor José
Canísio Tschoeke apresentou a avaliação Atuarial do Municipio de Sao Bento do Sul, data
base da Avaliação - 31 de dezembro de 2016, foi solicitado uma cópia para os conselheiros,
em seguida o senhor José Canísio também informou os conselheiros que haverá um
Seminário - CPA10 ( Certificação Profissional ANBIMA Série 10) com treinamento para os
conselheiros para o segundo semestre.A presidente do Conselho deliberativo senhora Maria
Roseli Linzmeyer encerrou a reunião solicitando novamente que os titulares e suplentes sejam
avisados com antecedência para as reuniões mensais.Sem mais para o presente encerro a
ata assinada por mim e demais presentes.

