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A presidente do órgão, Alessandra Marques, esclarece que as
atividades
continuam
sendo
desenvolvidas
com
muita
dedicação e comprometimento por parte de toda a equipe,
diretoria e órgãos colegiados, nesses dias tão difíceis em que o
isolamento social faz se necessário. Estamos trabalhando em
regime de escala de revezamento e home office, realizando os
atendimentos via: telefone, WhatsApp e e-mail, com o objetivo
de minimizar os números de contágios e garantir a saúde de
nossos aposentados, pensionistas e servidores. Temos utilizado
dos recursos tecnológicos para prestar todas as informações
necessárias ao nosso público alvo, através das redes sociais e
site da Autarquia, disponibilizando todas as relevantes
informações.
As
reuniões
dos
órgãos
colegiados
tem
acontecido através dos aplicativos “ZOOM” e “WhatsApp”, em
obediência aos protocolos sanitários determinados pelas
autoridades competentes, visando evitar aglomerações na
dependência do IPREVI e resguardar a integridade física dos
envolvidos. As reuniões apresentaram como pauta:
Análise do
Cenário Econômico Internacional e Nacional, as perspectivas
do Mercado Financeiro, a volatilidade e os riscos de Mercado, o
Relatório Analítico de Investimentos do mês de Março e Abril,
e 1. Trimestre de 2020, o Relatório Simplificado de Gestão
Previdenciária, a Avaliação Atuarial - Ano base: 2019, as
Minutas dos Projetos de Lei, adequando a Lei Municipal a
Emenda Constitucional n. 103/2019, Análise de Fundos de
Investimentos, Credenciamento de Instituições Financeiras,
Balancete mês de Março, Todos os assuntos foram apreciados e
aprovados pelos conselheiros. Alessandra informou também
que em relação aos pagamentos dos aposentados, pensionistas
e servidores do IPREVI permanecem sendo cumpridos
rigorosamente no prazo estabelecido em nosso Calendário
Anual. Além de atendermos as medidas preventivas dispostas
pelas autoridades em normas, continuamos cumprindo
fielmente a missão e o objetivo da Unidade Gestora
Previdenciária, priorizando pela transparência, ética
e
responsabilidade. Seguem os demonstrativos das atividades
desenvolvidas durante o período de isolamento social.
Quaisquer dúvidas entre em contato conosco teremos a maior
satisfação em atendê-los.

ATENDIMENTO
FEITO PELO
PROTOCOLO

O trabalho em
equipe e
humanizado
possibilitou a
concessão de
benefícios em
tempos jamais
praticados pelo
corpo técnico do
Instituto. Foram
concedidos os
benefícios de
pensão em apenas
7dias e
aposentadoria em
apenas 10dias.
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"Os pagamentos
dos aposentados,
pensionistas e
servidores do
IPREVI
permanecem
sendo cumpridos
rigorosamente no
prazo estabelecido
em nosso
Calendário
Anual."
33
Pareceres
emitidos

Alessandra Marques

PRESIDENTE DO IPREVI
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44

EMAILS ENVIADOS

219
EMPENHOS
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REUNIÃO ONLINE COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMINIPREVI

Na manhã do dia 15/05, através dos aplicativos “ZOOM” e “WhatsApp”, em obediência aos protocolos sanitários determinados pelas autoridades
competentes, visando evitar aglomerações na dependência do IPREVI e resguardar a integridade física dos envolvidos, foi realizada a Quinta Reunião
Ordinária do Comitê de Investimentos do IPREVI. A reunião apresentou como pauta: Análise do Cenário Econômico Internacional e Nacional, as
perspectivas do Mercado Financeiro, a volatilidade e os riscos de Mercado, o Relatório Analítico do mês de Abril, o Relatório Simplificado de Gestão
Previdenciária, a Avaliação Atuarial - Ano base: 2019, as Minutas dos Projetos de Lei, adequando a Lei Municipal a Emenda Constitucional n. 103/2019,
Análise de Fundos de Investimentos, Credenciamento de Instituições Financeiras. Todos os assuntos foram apreciados e aprovados pelo comitê de
investimentos.Gestão previdenciária responsável, ética e transparente!Membros do Comitê de Investimentos:(Alessandra Marques, Ana Cristina
Faustino, Katia Regina Mendonça, Edgar Aguiar e Ives Tavares).

Na manhã do dia 25, foi realizada a
Visita
Técnica
no
local
a
ser
construída a Sede Administrativa do
IPREVI. No ato foram esclarecidas
dúvidas
pelos
engenheiros
responsáveis Fábio Cortes e Edson
Miranda!! A visita foi acompanhada
pela diretora presidente Alessandra
Marques, pela servidora do Iprevi,
Juliana Rosa e pelo conselheiro
Jesuel Ferreira.A visita técnica foi
realizada
pelos
membros
dos
conselhos deliberativo e fiscal.

REUNIÃO ONLINE
COM OS MEMBROS
DOS CONSELHOS
DELIBERATIVO E
FISCAL

VISITA
TÉCNICA
NA ÁREA
DA NOSSA
NOVA SEDE

Reunião ordinária on-line com os Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, durante toda a manhã do
dia 14/05.Ainda em quarentena utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis e cumprindo com nossa
responsabilidade que é enorme mediante um cenário assustador ocasionado pelo COVID-19, foi realizada a
reunião com o técnico da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, Sr. Thiago Norte, para
apresentação do Cenário Econômico, as Perspectivas do Mercado financeiro, a Análise da Carta do Iprevi.
Na oportunidade ainda foram apresentados os seguintes documentos: Relatório Analítico dos
Investimentos do mês de Março e primeiro trimestre de 2020, Relatório simplificado de Gestão do Mês de
Março, Balancete do Mês de Março, Minutas dos Projetos de lei adequando a Lei previdenciária municipal a
Emenda Constitucional n. 103/2019. Neste ato, foram aprovadas por unanimidade as propostas
apresentadas, após amplo debate sobre as questões previdenciárias em comento.Agradeço a participação
de todos os conselheiros, a colaboração e disposição de continuar lutando com toda garra, força e
determinação pela previdência municipal.
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