
Ata n° 34 Reunido Ordinária do Conselho Municipal de Previdência - CMP 

Aos 24 dias do mês de junho de 2019, As 11 horas, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Carolina, sala do Instituto Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Carolina - IMPRESEC, reuniu o Conselho Municipal 
de Previdência - CMP, nomeados pelo Decreto n° 003 de 17 de janeiro de 2019, 
compareceram os seus membros: Maria do Egito Pcome Moraes Coelho,  Diego  
de Sousa Miranda,  Lys  Pcome Correia Lima, Sebastião Duarte Sales, Juliana 
Duarte Bavoroski, Rodolfo Moraes da Silva, Ronaldo Noleto Costa, Hallesson 
Nascimento Silva. 0 Presidente do IMPRESEC, Alexandre Augusto Bringel 
Canavieira, fez apresentação do Conselho, falou sobre suas funções e procedeu 
com a eleição do presidente do mesmo, onde foi apresentado o nome em chapa 
única do senhor Rodolfo Moraes da Silva, o qual foi aprovado por unanimidade 
por todos os conselheiros presentes, fez informação sobre Certificação ANBIMA 
- CPA10 e CGRPPS, certificação esta necessária para os conselheiros opinarem 
sobre a Política Anual de Investimentos. 0 Sr. Alexandre demonstrou a 
composição do patrimônio liquido do IMPRESEC formado por seus fundos de 
investimentos e seus rendimentos, falou, ainda, sobre pendências de atos 
administrativos e pendências financeiras, informando que os parcelamentos 
010047/2017, 010048/2017, 010049/2017, 010050/2017 e 010051/2017 
ficaram sem pagamentos nas competências 12/2018 a 05/2019, falou sobre o 
trabalho feito pela gestão do instituto na concessão de auxilio-doença, 
apuração de casos em que servidores gozaram indevidamente deste beneficio, 
também falou sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Previdência - CMP, apresentou o mesmo impresso para análise sendo 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo digno de registro o Presidente 
do IMPRESEC deu por encerrado os trabalhos e mandou que fosse lavrada a 
presente ATA, conforme determinação legal, que vai assinada por mim Rayman 
Lima Mendonça diretor de administração e finanças do IMPRESEC e demais 
membros do Conselho. 
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