Ata da 1ª Reunião Ordinária do IPREMAR – Conselho Administrativo
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois e dezessete, às oito horas
e trinta minutos, nas dependências da Sede do IPREMAR, sito à Rua Bom Jesus
nº 26, Bairro Centro, neste Município, foi realizada a reunião Ordinária do
Conselho de Administração do IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes
conselheiros: Dilma Alexandre, Claudiney Sprotte Pires, Gisleine Matias de
Braga, Renilda Carvalho Keler, Luciana Correa e Elizangela Batisti Borba
Desbesell, e ainda o Diretor Administrativo Financeiro e de Benefícios, Senhor
Rubéns Correa Soares Filho, e a nova Diretora Executiva senhorita Sheila
Cristina Anacleto. Os assuntos tratados foram os seguintes: apresentação da
nova Diretora Executiva do IPREMAR; indicação Gestor de Recursos;
renovação dos contratos de aluguéis com a Prefeitura de Araquari; e os
contratos de prestação de serviços que necessitam ser renovados. A Diretora
Executiva deu início aos trabalhos fez sua apresentação, agradeceu aos
presentes pela disponibilidade, tanto pela presença quanto pelo prontidão via email, telefone. Em seguida indicou a senhora Mari Terezinha Gomes para
responder como Gestora de Recursos, expôs ao conselho que para responder
como Gestor de Recursos, junto ao Ministério, é obrigatório ter a Certificação
CPA10, e que no momento, por não ter esta certificação, e por orientação do
senhor Eliezer (Função Pública Informática) indica a senhora Mari Terezinha
Gomes para responder como Gestora até que obtenha a certificação exigida.
Na sequência informou ao Conselho sobre os contratos de prestação de
serviços que necessitam de renovação: Função Pública Informática (Assessoria
Carteira de Investimentos), Juarez de Lisboa Silva –ME (Manutenção de
Computadores), Pública Informática LTDA (Contabilidade), Merkadia Internet
(Site IPREMAR), informou também que o Sistema de Folha (SulPrev) e a
Assessoria Contábil possuem contrato vigente. Neste momento, informou a
situação quanto à assessoria jurídica, pois o Concurso ainda está sub judice, e a

senhorita Diretora Executiva relatou que procurou o setor jurídico da
Prefeitura, juntamente com o Secretário de Finanças Dr. Jaime Duarte, para
solicitar orientação quanto à forma legal de contratar um advogado, para emitir
os pareceres e acompanhar os processos na justiça, a orientação foi que
contratássemos um advogado em caráter urgente para atender a demanda, e
posteriormente verificar junto ao Prefeito à possibilidade de realização de
processo seletivo, ou mesmo realizar processo licitatório, a Diretora prosseguiu
informando que até o momento receberam 02 propostas de advogados
previdenciários, mas que estavam aguardando resposta do ofício encaminhado
ao Prefeito solicitando parecer jurídico sobre a forma de contratação. Na
sequencia expôs ao Conselho a proposta para renovação dos aluguéis com a
Prefeitura. A proposta feita pelo senhor Hermes, Secretário de Governo, foi a
seguinte: Manter os aluguéis, das salas onde estão a Casa de Cultura, em R$
2.344,62 e o Planejamento em R$ 1.658,16 e do Desenvolvimento Econômico
ficaria em R$ 2.000,00, quanto a sala que foi ocupada pelo Turismo, e está vaga
a cerca de 01 ano, esta sala não será alugada pela Prefeitura, caso não seja
aceita esta proposta, o senhor Hermes antecipou que deixaria de alugar a sala
onde até então funcionava o Desenvolvimento Econômico. Foi discutida entre os
presentes uma contraproposta, pois, entendeu-se que melhor seria chegar a um
acordo a deixar mais uma sala vaga. O conselheiro Claudiney sugeriu uma
contraproposta de R$ 2.200,00 pela sala do Desenvolvimento Econômico, essa
sugestão foi debatida entre os presentes e a senhora Luciana sugeriu que
propusesse um “pacote” incluindo as salas do Desenvolvimento e a que era
ocupada pelo Turismo, chegando ao valor de R$ 3.000,00 por estas salas.
Diante das sugestões, foi aprovada por unanimidade que fosse feita a
contraproposta de R$ 3.000,00, sendo assim, a senhorita Sheila sugeriu ligar
para o senhor Hermes e solicitar que ele fosse à reunião para definir esta
questão e evitar que seja necessário convocar outra reunião para tratar deste

assunto, a sugestão foi aceita e o senhor Hermes compareceu. Num primeiro
momento ele esclareceu que revisou e renegociou todos os contratos de
aluguéis da Prefeitura, visando baixar os custos, pois é imprescindível a
redução de gastos, e também havia aluguéis com valores exorbitantes. Em
relação a contraproposta, num primeiro momento se mostrou relutante, mas
ouvindo os argumentos dos conselheiros e avaliando as necessidade da
Prefeitura, concordou em alugar as salas do Desenvolvimento e Turismo pelo
valor de R$ 3.000,00 mês. Tendo sido acordado os valores dos aluguéis entre o
Conselho Administrativo do IPREMAR e o Secretário de Governo, resta
legalizar o ato através de contrato. Sem mais para o momento, a Diretora
Executiva deu por encerrada a reunião com a lavratura da ata que após lida e
aprovada, vai assinada pela Diretora Executiva, Diretor Administrativo
Financeiro e de Benefícios, e pelos conselheiros presentes.

