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Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quinze horas, na Sede Administrativa
do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM, reuniram-se os membros do
Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM: Sr.
Wanderley Francatti, representante do Centro Municipal de Formação Profissional - CMFP;
Silvia Maria Gasparotto Venturini, representante da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista;
Sra. Luiza Helena Trecenti, representante do IPREM (aposentados/pensionistas); Eduardo de
Almeida Silva, representante da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e Antonio Marcos
Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência Municipal - IPREM. Deu início à
reunião, o Presidente, Sr, Wanderley Francatti, que após os cumprimentos, justificou a ausência
da Rosângela Biazi, representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, por motivo
de compromisso no trabalho, sendo tal justificativa aceita pelo Conselho. Na seqüência
apresentou a pauta da reunião e passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de
Atividades do mês de Junho de 2017 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de
Movimentação Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo o mês de Junho de 2017,
comentou as despesas administrativas, os saldos e movimentações bancárias, como também os
rendimentos e respectivas taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras. Na
seqüência o Sr. Presidente Wanderley apresentou todos os processos previdenciários, como
todas as Portarias emitidas pelo IPREM, no mês de Junho de 2017. Após, os membros do
Conselho analisaram e conferiram: saldos e movimentações bancárias, cheques, extratos
bancários, rendimentos e respectivas taxas das aplicações financeiras, despesas administrativas.
Relatório de Atividades do IPREM e Relatórios das aplicações financeiras (Risk Office). O
Conselho avaliou toda a documentação apresentada e deu parecer favorável a aprovação das
contas referentes ao mês de Junho de 2017, sem ressalvas. O Diretor Executivo comentou sobre
a possibilidade de brevemente realizar o resgate do valor aplicado na renda variável, que está
próximo de ter o saldo aplicado inicialmente, devidamente integralizado para que seja
reaplicado conforme a Política de Investimentos do IPREM. Finalizando a reunião, o Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou os Conselheiros para a próxima reunião ordinária, a
realizar-se no dia 24 de Agosto de 2017, quinta-feira, às 15 h. Declarando por encerrada a
presente reunião, às 16h45. Para constar, eu, Sra. Silvia Maria Gasparotto Venturini, Secretária,
mandei lavrar a presente Ata que vai devidamente assinada por mim e pelos demais membros
presentes.
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