
Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Administrativo do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Balneário Piçarras - IPRESP 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:30h, na sede da 
Câmara Municipal de Vereadores, sito a Avenida Emanoel Pinto, nº 78, reuniram-se em sessão 
ordinária no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Piçarras, Estado de 
Santa Catarina, os conselheiros devidamente nomeados através do Decreto n2 98/2021 e 
100/2021, os presentes Adeline Poleza, Estelita Maria Baltt, Leandro Helio Burlin, Leila Maria 
Rodrigues Willem, Maria Donatila Batista e Rosani Cesário Pereira, as conselheiras Silvana 
Dallagnol e Maria Olindia Vieira justificaram a ausência . A Sra. Adeline Poleza, abriu a reunião 
cumprimentando os membros e sol icitou a secretária Maria Donatila Batista a leitura da ata da 
reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade e assinada pelos conselheiros presentes. A 
presidente, Adeline Poleza deu prosseguimento aos trabalhos, fez um breve relato referente as 
contas do Instituto de Previdência referente ao ano de 2021, através de demonstrativo de 
receitas e despesas, enfatizando que apesar do momento econômico que se encontra o país e 
o mundo, os resultados foram satisfatórios, demonstrando equilíbrio por parte dos gestores. 
Sendo assim as contas do Instituto de Previdência, referente ao ano de 2021 foram por todos 
aprovadas. Na oportunidade, a presidente Adeline comentou que no último dia dezesseis de 
fevereiro, apesar de não ter dado quórum para a realização oficial da reunião do conselho 
administrativo, a mesma participou da apresentação realizada pela diretoria do Instituto, que 
foi explanada pelo técnico Pery, que trouxe um resumo da gestão atuaria! e financeira, referente 
ao ano de 2021, bem como sobre a governança corporativa. Foi comentado ainda sobre a 
importância da avaliação do cálculo atuaria! e da responsabilidade do conselho em conhecer 
essas informações, entre outros assuntos referente a situação do Instituto. Nada mais havendo 
a tratar, eu Maria Donatila Batista, secretária, juntamente com a presidente Adeline Poleza, 
demos por encerrada a prese te ata, para que surta os seus efeitos legais e jurídicos. 

Balneário Piçarras, 16 de m r de 2022. 
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