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Editorial. 
 Os números apresentados neste boletim 

informativo, mostram o tamanho da responsabilidade 

de quem está à frente da gestão do IPREMI. São 
quase 1.000 beneficiários, entre servidores ativos, 

inativos e pensionistas, o que pode ser traduzido em 
aproximadamente 1.000 famílias ou 5.000 pessoas, 

cujo futuro está relacionado ao sucesso na gestão do 

Instituto. Hoje, com aproximadamente 27 milhões de 
reais, somos um dos maiores, se não, o maior 

investidor financeiro do município de Igrejinha. 
 Cabe ao Conselho Deliberativo, a adequação 

da Legislação relacionada ao desempenho profissional 
dos servidores, a adoção de medidas que venham a 

garantir a sustentabilidade e o futuro do Instituto e 

para tanto, seus membros precisam saber sobre 
gestão pública, administração de recursos financeiros, 

regras de aposentadorias, pensões, concessão de 
benefícios como auxílio doença, por exemplo, e 

precisam saber inclusive, sobre a expectativa de vida 

de nossa população, para poder acompanhar os 
resultados da avaliação atuarial e prever quanto o 

Instituto precisa acumular para cumprir seus 
compromissos com tanta gente.  

 Já ao Conselho Fiscal, como o próprio nome já 

diz, cabe a fiscalização sobre os atos realizados pelo 
Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva, e 

para tanto, seus membros necessitam de 
conhecimento mais qualificado ainda, havendo 

inclusive a obrigatoriedade que tenham formação em 
cursos técnicos ou superiores relacionados à 

administração, contabilidade e direito.   

 Por tudo isso, os membros do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal que assumem neste 

início de 2012, esperam poder contar com a 
colaboração e a confiança de todos os servidores neste 

novo período de gestão. 

  
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO 

DELIBERATIVO 
O Decreto Municipal nº 3509 de 14/12/2011 

nomeou os membros do Conselho Deliberativo do IPREMI 
para o biênio 2012/13 conforme segue: Kríssia Karina 
Heidrich (titular) e Ubirajara Pereira da Silva (suplente); 
Cristiane Heller Scherer (titular) e Rosana cardoso 
(suplente); Elisete Maria Schwartz (titular) e Mara Regina 
Marques Zwetsch (suplente); Moacir Scheffer (titular) e 
Márcia Elisabeth Cesar Vidarte (suplente); Berenice Fülber 
Sander (titular) e Ana Alice Rossini Tonietto (suplente); Ana 
Paula Marques Braz (titular) e Maira Cristina Marques 

(suplente); Rosani Aneti Matzenbacher Machado (titular) e 
Ermindo Ihme (suplente). 

 
 
 

 

COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO  
FISCAL 

O Decreto Municipal nº 3514 de 23/12/2012 
nomeou os membros do Conselho Fiscal do IPREMI para o 
biênio 2012/13 conforme segue: Claudiomar Copatti (titular) 
e Magda Teresinha da Luz (suplente); Cássia Cristiane 
Korndorfer (titular) e Lorisani Marisa Leão de Souza 
(suplente); Anderson Fidelis Araújo (titular)  

 

Política de Investimentos 
2012 

            Encontra-se publicado, no verso deste boletim, a Política de 
Investimentos do IPREMI para o exercício de 2012.        

             Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e 
norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos 
investimentos do Instituto de Previdência sendo utilizada como 
instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos 
recursos no decorrer do tempo e visa a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. 

OS NÚMEROS DE 2011. 
Dados de 31/12/2011 

 
RECEITAS 

Contribuição dos servidores:      R$ 1.518.347,13 
Contribuição  Patronal:                R$ 2.796.015,45 
Rendimento Aplicações:              R$ 3.155.690,52 
Outras Receitas:                            R$    180.590,10 
TOTAL:                                         R$ 7.650.643,20 

 
DESPESAS 

Administração                              R$    182.522,52 
Benefícios Assistenciais*             R$    455.386,49 
*Aux. Doença/Maternidade e Sal. Família. 

Aposentadorias                R$ 1.039.381,46 
Pensões                R$    433.169,80 
Outras Despesas Previdenc. R$    224.147,68 
TOTAL   R$ 2.334.607,95 
 

RECEITA – DESPESA        R$   5.316.035,25 
 
Ativo Financeiro:            R$ 27.453.002,19 
 
Servidores Ativos: 715 
Aposentados: 92 
Pensionistas: 35 
Servidores em Auxílio Doença: 11 

 

SITE DO IPREMI: www.ipremi.net 

Responsável: Instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais de Igrejinha. 

Responsável Técnico: Paulo Roberto Volkart  - Relações 

Públicas – CONRERP/RS 2393. 

Tiragem: 1000 exemplares 


