
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às 14:00 horas, na sede do IPPA, 

reuniram-se os membros do Conselho Administrativo sendo: Alberto Prim, Flavio Schmidt, 

Rosilaine da Rosa Hugen e Maria da Conceição Cruz. Na oportunidade Sr. Alberto Prim tomou 

posse no conselho como membro nato, sendo presidente do Instituto, onde fez algumas 

colocações aos membros sobre as ações que pretende realizar com o apoio do conselho, falou 

sobre o censo, modernização do sistema de informação (TI), concurso público, lei de proteção 

de dados, entre outras ações a serem implementadas. Na oportunidade foi colocado em 

discussão e votação sobre a compra de nova sede do IPPA que foi aprovado por unanimidade, e 

por ultimo foi recebido e aprovado o Balancete referente ao mês de dezembro de 2020. Nada 

mais a tratar foi encerrada a presente reunião, que após lida e aprovada por todos vai assinada. 

 

Alberto Prim 

Presidente do IPPA 

 

 

Thiago Espíndola 

Presidente do Conselho Administrativo 

 

 

Rosilaine da Rosa Hugen 

Membro 

 

 

Flavio Schmidt 

Membro 

 

 

Maria da Conceição Cruz 

Membro 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, na sede do IPPA, 

reuniram-se os membros do Conselho Administrativo sendo: Alberto Prim, Thiago Espíndola e 

Rosilaine da Rosa Hugen. Na oportunidade foi colocado em votação o Balancete de janeiro 2021, 

sendo aprovado pelos presentes. Nada mais a tratar foi encerrada a presente reunião, que após 

lida e aprovada por todos vai assinada. 

 

Alberto Prim 

Presidente do IPPA 

 

 

Thiago Espíndola 

Presidente do Conselho Administrativo 

 

 

Rosilaine da Rosa Hugen 

Membro 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se na sede do IPPA, os 

conselheiros administrativos; as 14:30 horas: Alberto Prim, Thiago Espíndola, Flavio Schmidt,  e 

Rosilaine da Rosa Hugen e os membros do Conselho Fiscal:  Milton Luiz Espíndola, Hewerton 

Pereira dos santos, Alécio da Silva, para discutir os assuntos em pauta do dia, possibilidade de 

opção por parte do funcionário de adesão ao plano de previdência privada, que deverá ser 

implantada até 13 de novembro de 2021. Quando o prefeito Municipal deverá encaminhar à 

Câmara Municipal, a alteração da alíquota paga pelos servidores de 11% para 14%, o membro 

do Conselho Fiscal Milton Luiz Espíndola explanou que após a aprovação da alíquota o executivo 

Municipal deverá respeitar a noventena. O conselheiro Alécio da Silva questionou sobre a 

aprovação da nova sede do IPPA, onde o presidente do IPPA sugeriu compor uma comissão para 

acompanhar os tramites da venda da atual sede e/ou compra da nova sede, quem quiser fazer 

parte dessa comissão deverá se manifestar. Em tempo, a conselheira Maria da Conceição Cruz, 

membro do Conselho Administrativo estava presente na reunião. Nada mais a tratar foi 

encerrada a presente reunião que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.   

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

Flavio Schmidt                                                                        Milton Luiz Espíndola 

Membro Conselho Administrativo                                     Membro Conselho Fiscal 

 

Hewerton Pereira dos Santos                                             Alécio da Silva 

Presidente Conselho Fiscal                                                  Membro Conselho Fiscal 

 

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um as 14:00 horas, reuniram-se na sede 

do IPPA, os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre os assuntos da pauta do 

dia, aprovação do balancete do mês de março de 2021, carteira de investimentos e Parecer do 

Comitê de Investimentos Nº 002/2021, conforme ata do conselho fiscal, os itens foram 

aprovados na data de vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, portanto este conselho 

administrativo, aprova sem ressalva os itens mencionados e analisados pelo Conselho Fiscal; em 

tempo, participaram da reunião, o presidente do IPPA, Alberto Prim, presidente do conselho 

Fiscal, digo, conselho administrativo, Thiago Espíndola e demais membros, Rosilaine da Rosa 

Hugen, Flávio Schimdt e maria Conceição Cruz. Nada mais a tratar foi encerrada a presente ata  

que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.   

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

Flavio Schmidt                                                                         

Membro Conselho Administrativo                                      

 

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se na sede do IPPA às 

14:00 horas, os membros do Conselho Administrativo, o presidente do Conselho Thiago 

Espíndola, Rosilaine da Rosa Hugen e Alberto Prim, presidente do IPPA, para discutir os assuntos 

da pauta do dia, digo, o presidente do Conselho Administrativo, salientou a importância do 

Conselho fiscal rubricar todas as paginas dos balancetes por eles analisados. Conforme as 

deliberações que constam em ata do conselho fiscal no dia trinta e um de maio de dois mil e 

vinte e um, este conselho está de acordo com as aprovações. Participou também da reunião 

Maria da Conceição Crus, nada mais a tratar foi encerrada a presente ata que após lida e 

aprovada vai assinada por todos os presentes.   

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

 

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, às 14:00 horas, na sede do IPPA, 

reuniram-se os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre a pauta do dia. Se 

fizeram presentes o presidente do IPPA, Alberto Prim, Presidente do Conselho Administrativo 

Thiago Espíndola, integrantes do Conselho Rosilaine da Rosa Hugen e Maria da Conceição Cruz. 

Após leitura da ata da reunião do Conselho Fiscal, esse conselho solicita que deixe claro a 

aprovação ou não dos Balancetes de abril e maio. Nada mais a tratar foi encerrada a presente 

ata que após lida vai assinada por todos os presentes.   

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, reuniram-se 

na sede do IPPA, os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre a pauta do dia. 

O presidente do Conselho Administrativo pediu informações sobre o projeto 0161/2021, onde 

trata-se de compra de equipamentos de TI,  LGPD, para cumprir o que determina a lei sobre 

censo previdenciário e aposentados por invalidez, ato contínuo, conforme aprovação do 

balancete de junho/21, o Conselho Administrativo aprova o referido balancete, que já fora 

aprovado pelo Conselho Fiscal, nada mais a tratar, estiveram presentes na reunião Alberto Prim, 

Thiago Espíndola, Flavio Schmidt, Maria da Conceição Cruz e Rosilaine da Rosa Hugen, assim 

sendo, foi encerrada a presente ata, que após lida vai assinada por todos os presentes.   

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

Flavio Schmidt 

Membro Conselho Administrativo                                       

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta 

minutos, reuniram-se na sede do IPPA, os membros do Conselho Administrativo para deliberar 

sobre o orçamento para o ao de 2022 e aprovação do balancete de julho/2021. Ato contínuo foi 

aprovado o balancete e a remessa do orçamento 2022. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrado a presente reunião. Estavam presentes: Alberto Prim, Thiago Espíndola, Rosilaine da 

Rosa Hugen  e Maria da Conceição Cruz, assim, foi encerrada a presente ata, que após lida vai 

assinada por todos os presentes.   

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, reuniram-se na 

sede do IPPA, os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre a pauta do dia. Se 

fizeram presentes os seguintes conselheiros Alberto Prim, Thiago Espíndola, Rosilaine da Rosa 

Hugen, Flavio Schmidt e Maria da Conceição Cruz. O conselho aprovou por unanimidade o 

Balancete referente ao mês de agosto de 2021, bem como, convalidou projeto de lei 161/2021, 

encaminhado a Câmara de vereadores no valor de oitocentos mil reais, por conta de superavit 

financeiro do Instituto. Nada mais havendo a tratar foi encerrado a presente reunião, que após 

lida e aprovada, foi encerrada e assinada por todos os presentes. 

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

Flavio Schmidt 

Membro Conselho Administrativo 

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, na sede do 

IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre o balancete 

referente ao mês de setembro de 2021. Se fizeram presentes a reunião os conselheiros Alberto 

Prim, Thiago Espíndola, Rosilaine da Rosa Hugen, Flavio Schmidt e Maria da Conceição Cruz. O 

Balancete p=foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 

presente reunião que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. 

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

Flavio Schmidt 

Membro Conselho Administrativo 

                                       

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, às 14:30 horas, na sede do 

IPPA, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo para deliberar sobre a política de 

Investimentos de 2022 e aprovação do Balancete referente a outubro do corrente mês. Estavam 

presentes os conselheiros: Alberto Prim, Thiago Espíndola, Rosilaine da Rosa Hugen e Maria da 

Conceição Cruz. Na oportunidade foi aprovada a Política de Investimentos e o Balancete do mês 

de outubro de 2021. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião que após lida 

e aprovada foi assinada por todos os presentes, em tempo, ... outubro do corrente ano... 

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Presidente do Conselho Administrativo 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Crus 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

                                       

                                      

 

 


