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Relatório da Administração 

Senhores Participantes: 

A Sabemi Previdência Privada, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à sua 

apreciação, o presente Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos 

auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, relativos ao primeiro semestre de 2018. 

Cenário econômico 

O primeiro semestre de 2018 apresentou melhorias no ambiente econômico, sem, contudo, apresentar um 

ambiente político livre das incertezas aos quais estamos vivendo nos últimos anos. De qualquer sorte, o 

mercado de previdência privada tem apresentado oportunidades de crescimento contínuas. A previdência 

complementar aberta se consolida como importante elo na cadeia dos mecanismos de proteção contra 

riscos de aposentadoria e pensão. 

Resultado da entidade 

A Entidade apresentou no primeiro semestre de 2018 um déficit de R$ 786 mil, como resultado das 

atividades de previdência complementar consignadas em folha de pagamento e estipulante de seguros. 

Organização estatutária 

Não houve, no primeiro semestre de 2018, qualquer tipo de acordo com o quadro associativo da Entidade 

e alteração estatutária. 

O Conselho Deliberativo da Entidade Sabemi Previdência Privada é atuante e participa das decisões da 

Diretoria da Entidade. 

Controles internos 

A Entidade está fazendo a manutenção da sistemática de controles internos, a qual é responsabilidade da 

Administração, conforme determina a legislação vigente, mediante a análise, revisão e aderência dos 

processos e normas internas e análise constante do gerenciamento de riscos. 
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Declaração sobre a capacidade financeira 

As aplicações financeiras estão classificadas como “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para 

venda”, ajustadas pelo valor de mercado. 

Os benefícios de planos previdenciários são pagos rigorosamente em dia, assim como todas as demais 

obrigações de qualquer natureza, seguindo os procedimentos determinados pelo órgão fiscalizador. 

Perspectivas futuras 

A Entidade continuará a envidar seus esforços na venda de planos de previdência complementar na 

modalidade de pecúlio, projetando o crescimento das operações para o próximo exercício. 

Agradecimentos 

Agradecemos aos nossos participantes pelo apoio e confiança que depositaram em nossa Entidade, e 

permanecemos à disposição para quaisquer outras informações, em nossa sede social. 

Porto Alegre, 31 de agosto de 2018. 

A Diretoria 

Maria Marta Schneider Severo Silvania de Souza Oliveira Soares 

Diretora Presidente Diretora Vice-Presidente     

CPF nº 346.146.800-20  CPF nº 535.632.477-49        

Antonio Túlio Lima Severo Jr  Beatriz Varela Fernández 

Diretor Adm. – Financeiro Contadora CRCRS nº 051.365/O 

CPF nº 456.467.670-91  CPF nº 402.860.100-20 

Vanessa Sorgato Kuyven 

Atuaria MIBA 1424 

CPF nº 910.184.630-20 




















































































	capa
	inicio certo
	previdencia



