Ata - 4ª Reunião Ordinária - Conselhos Previdenciário e Fiscal IPREMAR/2017
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois Mil e dezessete, às oito horas e
trinta minutos, nas dependências da Sede do IPREMAR, sito à Rua Bom Jesus nº 225,
Bairro Centro, neste Município, foi realizada a reunião Ordinária do Conselho
Previdenciário e Fiscal do IPREMAR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Elizangela B Borba Desbesell, Mari Terezinha Gomes, Dilma Alexandre, Claudiney
Sprotte Pires, Laudiceia da Silva, os suplentes: Walmor José Fagundes Correa, Edilene
Regina Barbosa, Mara Susana Duarte, e ainda o Diretor Administrativo Financeiro e de
Benefícios, Senhor Rubens Correa Soares Filho, e a Diretora Executiva senhorita
Sheila Cristina Anacleto. Os assuntos tratados foram os seguintes: Apresentação da
Assessoria Financeira (Eliezer), momento onde foram apresentados a posição das
Carteiras de Investimento de Junho à Agosto de 2017, a rentabilidade X meta
atuarial, enquadramento das aplicações. Na sequencia foi feito um panorama do cenário
atual e seu reflexo nas aplicações do Instituto, até o momento os investimentos tem
apresentado retorno acima da meta, no entanto a de se ter cautela devido à
instabilidade do país. A Prestação de Contas foi entregue conforme as alterações
solicitadas pelas conselheiros na reunião anterior, tendo sido cumprida a solicitação a
Contas de Junho à Agosto foram aprovadas. Após a aprovação da contas foi informado
o resumo dos benefícios concedidos de Junho a Agosto de 2017. Foram entregues aos
conselheiros os informativos financeiros, a prestação de contas e o Regulamento
Interno do Conselho. Ao final a Diretora Executiva agradeceu a presença de todos,
lembrando a importância da participação deles e lembrou que a Diretoria está a
disposição para eventuais dúvidas, informou aos conselheiros que embora eles tenham
livre acesso ao Instituto, se por acaso precisarem de alguma informação e não tiver
tempo

hábil

para

solicitar,

podem

acessar

o

site

do

Instituto

(http://ipremar.araquari.sc.gov.br), pois a Diretoria tem disponibilizado diversas
informações através dele, visando facilitar o acesso dos segurados, e dar maior
transparência a gestão, pediu também que divulguem entre os colegas. Tendo sido
aprovados os assuntos relatados e 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.
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