
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos trinta e um dias do ano de dois mil e vinte e dois, digo, do mês de janeiro, reuniram-se os 

membros do conselho administrativo na sede do IPPA, para deliberar sobre a pauta do dia. 

Estavam presentes os seguintes conselheiros, o presidente do IPPA Alberto Prim e demais 

conselheiros, Rosilaine da Rosa Hugen, Flávio Schmidt, maria da Conceição cruz e Thiago 

Espíndola, que conforme recomendação do conselho fiscal o balancete do mês de novembro do 

ano de dois mil e vinte e um, nada mais havendo a tratar foi encerrada 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 março de dois mil e vinte e dois, as 14:00 horas, na sede do IPPA, 

reuniram-se os membros do conselho administrativo, presentes: Alberto Prim, Thiago Espíndola, 

Maria da Conceição Cruz, Rosilaine da Rosa Hugen e Flávio Schmidt. Na pauta os Balancetes 

mensais referente a dezembro/2021 e janeiro/2021, que após analise foram aprovados pelos 

presentes. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata, que após lida e aprovada 

vai assinada por todos. 

 

 

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 quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sede do IPPA, os 

membros do conselho administrativo, Rosilaine da Rosa Hugen, Thiago Espíndola, Flávio 

Schmidt, Maria da Conceição Cruz e o presidente do Instituto Alberto Prim para deliberação da 

pauta do dia, o presidente do Conselho Administrativo Thiago Espíndola trouxe ao 

conhecimento dos demais membros do conselho a resolução CMN 4963/2021, que trata da 

possibilidade de empréstimo consignado através do Instituto de Previdência, onde foi debatido 

e discutido sobre o assunto e assim que regulamentado será discutido novamente para 

implantação, ato contínuo, conforme recomendação do Conselho Fiscal este Conselho 

Administrativo aprova os balancete do mês de fevereiro e março do ano de dois mil e vinte e 

dois. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata, que após lida 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 onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sede do IPPA, os 

membros do conselho administrativo, Alberto Prim, Flávio Schmidt, Maria da Conceição Cruz e 

Rosilaine da Rosa Hugen. A pauta a ser deliberada costa aprovação do balancete referente ao 

mês de maio do corrente ano e a portaria Nº 064/2022 que trata sobre ressarcimento do valor 

da inscrição de certificação caso seja aprovado. A pauta foi aprovada pelos presentes. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a presente ata que após lida e assinada por todos os presentes. 

 

 

Alberto Prim                                                                            Flavio Schmidt 

Presidente do IPPA                                                                 Membro 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 oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sede do IPPA, 

os membros do conselho administrativo:  Alberto Prim, Thiago Espíndola, Maria da Conceição 

Cruz, Rosilaine da Rosa Hugen e Flávio Schmidt. A pauta a ser deliberada é de apreciação e 

aprovação dos balancetes referente aos meses de junho e julho do corrente ano. A pauta foi 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que após 

lida foi assinada por todos os presentes. 

 

 

Alberto Prim                                                                            Flavio Schmidt 

Presidente do IPPA                                                                 Membro Conselho Administrativo 

 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Cruz 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

 

Thiago Espíndola 

Membro Conselho Administrativo                                      

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sede do 

Instituto de Previdência de Palhoça (IPPA), os integrantes do conselho administrativo:  Rosilaine 

da Rosa Hugen, Maria da Conceição Cruz, Flávio Schmidt, o presidente do conselho Thiago 

Espíndola e o Presidente do Instituto Alberto Prim, para a deliberação da pauta do dia, ato 

contínuo, o Presidente do conselho administrativo, juntamente com os demais membros, em 

análise da ata publicada em abril do ano de dois mil e vinte e um, o Instituto deverá compor 

uma comissão de no mínimo 5 servidores, se for oficializada a venda e compra da sede do IPPA, 

em tempo, esse conselho aprova o balancete do mês de agosto, conforme recomendação do 

conselho fiscal. Foi apresentado o planejamento estratégico para aprovação, do ano de dois mil 

e vinte e três, o qual, foi solicitado para ser encaminhado por e-mail, e após, será marcada uma 

reunião extraordinária para a assinatura. Nada mais a tratar, dar-se por encerrada a reunião, a 

presente ata que após lida, foi assinada pelos presentes.   

 

Alberto Prim                                                                            Flavio Schmidt 

Presidente do IPPA                                                                 Membro Conselho Administrativo 

 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Cruz 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

 

Thiago Espíndola 

Membro Conselho Administrativo                                      

                                      

 

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas na sede 

do IPPA, reuniram-se os conselheiros sendo: Alberto Prim, Rosilaine da Rosa Hugen, Thiago 

Espíndola e Maria da Conceição Cruz para deliberar sobre as seguintes pautas: aprovação do 

Balancete mês de setembro de 2022, alteração do regimento interno e aprovação do plano de 

ações 2023. Fica acrescido a competência no artigo XII – aprovar a política de segurança da 

informação, bem como acompanhar e monitorar a sua execução. O plano de ação de 2023 e o 

balancete de setembro 2022 também foram aprovados pelos presentes. Nada mais haver a 

tratar foi encerrada a reunião que após lida e aprovada foi assinada pelos presentes. 

 

Alberto Prim                                                                            Thiago Espíndola 

Presidente do IPPA                                                                 Membro Conselho Administrativo 

 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Cruz 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

 

                                      

 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPPA 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas, na sede 

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

Investimentos de 2023 e apuração do balancete referente a outubro do corrente ano, estavam 

presentes os seguintes conselheiros: Alberto Prim, Maria da Conceição Cruz, Rosilaine da Rosa 

Hugen e Flavio Schmidt. Na oportunidade foi aprovada a Política de Investimentos e o balancete 

de outubro de 2022, fazendo constar na página 44 do livro de atas deste conselho. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a presente reunião que após lida e aprovada foi assinada pelos 

presentes. 

 

Alberto Prim                                                                            Flavio Schmidt 

Presidente do IPPA                                                                 Membro Conselho Administrativo 

 

 

Rosilaine da Rosa Hugen                                                       Maria Conceição Cruz 

Membro Conselho Administrativo                                      Membro Conselho Administrativo 

 

 

                                      

 


