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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IPREMT. Aos 9 dias do mês
de Janeiro de 2018, às 09hOOmin, nas dependências do prédio localizado na Rua General
Glicério, número 1138, Centro, sede do IPREMT, reúne-se os conselheiros com quórum
suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno. Na seqüência os membros assinam o
livro de presença. Sob a Presidência de Elba Sales Homem, e como Secretária desta reunião
Maria Amélia Romano. Na seqüência procede a leitura da ata da reunião anterior, que após
lida foi aprovada pelos Conselheiros. Seguindo a ordem dos assuntos elencados na
convocação, a Superintendente Sr'. Luciana Mattosinho relata sobre a licitação da Folha de
Pagamento ao qual a Instituição Financeira vencedora foi o Santander com o valor de R$
313.000,00, ( trezentos e treze mil reais), este recurso será destinado a reforma ou compra
de outro imóvel a fim de gerar renda financeira para Instituto de maneira que diminua o
déficit atuarial agregando patrimônio. O Conselho fiscal deu ciência da falta de repasse das
contribuições patronais e insuficiência financeira, informou que houve a transferência das
contribuições descontadas dos servidores porém sem a devida atualização. O conselho
ainda não foi informado quem irá assumir a superintendência e por isso não foi possível
realizar o período de transição, porém este conselho juntamente com a superintendente
deixou as contas do ano de 2017 completamente liquidada sem restos a pagar. No
encerramento da reunião a Superintendente agradece a todos os conselheiros que fizeram
parte desta diretoria no quadriênio 2014/2017. Todos os assuntos elencados na pauta foram
discutidos e deliberados pelos Membros do Conselho de Administração, a Presidente
encerra a' reunião às 9h. 54min, agradecendo a presença de todos e para registrar os
assuntos tratados foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será devidamente
assinada pela Presidente e Secretária.
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