ATA DA ASSEMBLEIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO IPREMAR 2013.
Aos dezessseis dias do mês de agosto de dois mil e treze, às oito e trinta horas, nas dependências do
IPREMAR, cito a Rua: Bom Jesus, 225 – Centro, nesta cidade. Foi realizada a Assembleia ordinária
do Ipremar, onde os Conselheiros e diretores reuniram-se para deliberar sobre os seguintes assuntos:
1) Posse dos Conselheiros eleitos e indicados; 2) Convocação dos Conselhos Administrativo e
Fiscal do IPREMAR; 3) Autonomia dos Conselhos Administrativo e Fiscal; 4) Capacitação no 47º.
Congresso Nacional da Abipem; 5) Demonstração do montante financeiro em valores reais; 6)
6)Processos homologados pelo Tribunal de Contas do Estado de Sanata Catarina – TCE-SC;
7)Quadro de vagas ao concurso público do Ipremar; 8) Poder Legislativo aprovou a mudança na Lei
027/2004, criando o quadro dos servidores estatutários do Ipremar, 9) Renúcia da Membro Titular
do Conslho Fiscal do Ipremar e representante do Comitê de Investimentos do Ipremar, na data de
01/08/2013, a Sra. Dulcemar Ferrrari, por motivos particulares, irá substituí-la neste ato a suplente
Sra. Dilma Alexandre, Membro Titular do Conselho Fiscal do Ipremar, conforme Portaria nº.
009/2013. Dentre outros temas relevantes que farão parte dessa reunião. A diretora Executiva, Sra.
Áurea L. S. Mira, agradeceu a boa vontade e motivação de todos os Conselheiros presentes neste
dia, demonstraram comprometimento pelo novo Conselho eleito, que será efetivamente empossado
para atuação plena junto a está Autarquia Previdenciária. O Decreto nº. /2013, oficializou a posse
dos Conselhos Administrativo e Fiscal para o triênio 2013 a 2016. Estes Conselheiros iniciam a
legislatura em 01/08/2013 e finalizam em 31/07/2016, todos os Conselheiros eleitos e os indicados
e, seus respectivos suplentes, foi apresentado aos novos conselheiros quais os procedimentos que
terão que ser realizados a prtir deste momento. Neste dia todos foram convocados a participar do
47º Congresso Nacional da Abipem na cidade de Joinville, SC, essa qualificação aos conselheiros
nos deixa aptos a qualificar nosso conselho, pois muitos conselheiros do país todo estarão
participando deste evento, oprtunidade para trocar experiências, as diárias e inscrições serão a cargo
do Ipremar. Considerando, após o retorno dessa capacitação, afirmações dos conselheiros
participantes, que foi um curso produtivo, muitos outros RPPS estavam presentes, foi compensador,
afirmaram: Em seguida foi dado as coordenadas , aos empossados sobre o montante existente no
Bancos, em valores reais, como estão as homologações dos processos via Ministério da Previdência
Social – MPS, e de outros que ainda não foram revisados e portanto, não receberam a homologação
do TCE-SC, foi demonstrado também a possibilidade real de termos outras aposentadorias durante
o período de 2013. Considerando, as confirmações das vagas disponibilizada para o quadro do
Ipremar, sendo: um advogado 20 horas, um contador 20 horas, três agentes administrativo,
orientação e sugestão da Auditoria do MPS e Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE-SC. A
comissão eleitoral do processo de escolha dos Conselhos Administrativo e Fiscal, com seus
indicados, será composta conforme descrita na classificação final, assim constituida:
Conselho Municipal de Previdencia e seus respectivos suplentes:
Renilda Carvalho Keler – Titular
Carmem Maria Moura Mira – suplente
Rudimar Luiz da Costa - Titular
Mara Susana Duarte das Neves – suplent
Claudiney Sprotte Pires - Titular
Lilia Regiane de Freitas – suplente
Anelise Segundo Molina – Titular
Silvestre Roberto Ferreira – suplente.
Conselho Fiscal de Previdencia e seus respectivos suplentes:
Mari Terezinha Gomes – Titular
Rute Carvalho Fernandes – suplente
Dolores Maria Maçaneiro – Titular
Jeruza Schlichting Ruon – suplente
Dilma Alexandre – Titular
Walmor José Fagundes Correa.
Conselheiros Indicados pelo Poder Executivo – Prefeitura
Antônio Bernardio Filho (aposentado)

Maria Sebastiana Toni

(ativo)

Conselheiros Indicados pelo Poder Legislativo
Neusa Gonçalves Matiola – (ativo)
Gisleine Matias Braga – (ativo). Dando prosseguimento aos empossados eleitos, nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presnte ata que lida e achada de acordo,
segue assinada pelos diretores do Ipremar, Conselheiros titulares e suplentes, designados para essa
assembleia, e todos os demais presentes nesta reunião.
Anelise Segundo Molina- Membro Titular, Renilda Carvalho Keler – Membro titular, Claudiney
Sprotte Pires – Membro titular, Dilma Alexandre – Membro titular, Rudimar Luiz da Costa –
Membro titular, Maria Sebastiana Toni – Membro Titular, Rubens Correa Soares Filho – Membro
Indicado pelo Ipremar, Áurea Lúcia Silveira Mira -Membro titular do Ipremar.

