ATA

DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMC, REALIZADA O
DE JULHO DE 2002.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dois, na sala de reuniões do In
de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba às quatorze horas e trinta minutos,
início a reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência
Servidores do Município de Curitiba -IPMC- convocada por meio eletrônico. Estiveram

pres~,

os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Walkiria W. Zauith de Pauli, Nilza Albe
Eponino Macuco Neto, Eva Mereci Kendrick, Eduardo Mischiatti, Dorothea Corrêa de Mat
Luiz Fernando Farias e Assessora Jurídica do SISMMAC Dra. Gisele Soares. Dado inía
reunião, a Presidente iniciou com a entrega da ata do dia 27 de junho para assinaturas. LJ
após foi apresentado cópia do ofício 260/02-IPMC para todos os conselheiros, o qual o conta
pedia a transferência de bens patrimoniais do IPMC, para Prefeitura Municipal de Curitib
Fundação de Ação Social, pois tratam-se de móveis sob medida e não teriam utilização
IPMC, a presidente pediu aos conselheiros para votarem sobre a transferência, a qua
aprovada por todos os conselheiros. A presidente do Conselho deu seqüência à reun
informando aos presentes que somente o Conselheiro Eduardo e Nilza haviam mand
proposta de alteração no Regimento Interno com base nas considerações do Diretor Presia
do IPMC que haviam sido expostas na reunião do dia 27/06/2002. Passou-se então a leitura
sugestões. No art.2, item V, IX e X todos os conselheiros aprovaram pela continuidade do te)
No mesmo artigo 2° item IV, todos os conselheiros não aprovaram a mudança. Aconsel~
Nilza considerou oportuna, que em todo Regimento fosse alterado à· palavra " apreciar" ç
deliberar' o qual foi aprovado por todos os conselheiros. Continuando a leitura, passou-SI
artigo go, onde todos os conselheiros aprovaram a alteração no item I, e no mesmo artigo ite
todos os conselheiros concordaram pela continuidade do texto. No artigo 4° todos
conselheiros aprovaram a inclusão da palavra" Lotado" no texto. Continuando a leitura, pas
se ao artigo 12°, foi sugerida a inclusão da frase" ou 03(três) faltas alternadas no ano civil '
exclusão da frase " autorização do Conselho de Administração" na oportunidade foi verifll
que com estas mudanças não haveria necessidade de haver o parágrafo 2°, e o artigo
sugeriu-se a exclusão dos mesmos, a presidente pediu votação para todas as alterações <i
artigo, a qual foi aprovada por todos os conselheiros. No artigo 14°, todos os conselt'H
aprovaram em alterar o texto com a inclusão da frase" cujo objeto". Passando a leitura ao a
16° todos os conselheiros concordaram que não deveria haver mudança no texto, e finalizí
com a leitura do artigo 20° todos os conselheiros aprovaram a inclusão da frase" observad
artigo 18° " A presidente do conselho sugeriu
para publicação, a qual foi aprovada por todos
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=-'CQu aprovado que a próxima reunião se dará na última quinta-feira do mês de agosto, sendo
rcada para o dia 29/08/2002.

;ca retificado o cabeçalho da ata anterior, sendo considerada " Ata da Vigésima Segunda
união Ordinária do Conselho de Admnistração do IPMC, realizada dia 27/06/2002".
- para constar, eu Gerenaldo Emerson Gomes, lavrei a presente ata. Curitiba, 25 de julho de
2. Seguem-se as assinaturas dos presentes.
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