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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

 

CONSELHO FISCAL - PREVIMPA

ATA Nº EXTRATO 15/2020

 

DATA E HORA REUNIÃO: 15/07/2020- quarta-feira- 14h00.

 

LOCAL REUNIÃO: Aplicativo Zoom

 

CONSELHEIROS PRESENTES: Márcia da Silva Quadrado, Mário Sinhorelli Neto, Assis
Filho, Nathalia Kronbauer, Fernando Ismael Schunck, Allan Garcia, Arnaldo Dutra, Evly Cascaes, Carlos

Bernd, Denise Rejane Mello da Silva.

 

QUÓRUM: Maioria Simples

 

PAUTA:

 

1. A reunião foi organizada pelo Secretário do Conselho Fiscal Sr. Mário Sinhorelli Neto, no aplicativo

Google Meet com a finalidade de efetivar  as atividades previstas no plano de trabalho anual do

Conselho Fiscal, tendo sido conduzida pela Presidente A Presidente Márcia Quadrado deu início a

reunião, que teve como pauta a análise dos contratos e a versão atual dos projetos de lei da reforma

da previdência. Ficou acordado entre os Conselheiros que o método de trabalho dos contratos seria

de forma coletiva, visando otimizar a apropriação  de cada conselheiro com a matéria.

2. O Conselheiro Carlos Bernd iniciou o debate relatando sua análise a respeito do processo SEI

18.0.000002406-2, que versa sobre a reforma da sede do PREVIMPA. Em seguida o  Conselheiro

Arnaldo relatou sua análise referente aos  contratos de limpeza e vigilância. Seguiram-se debates sobre

o método de análise e possíveis encaminhamentos a serem adotados  quando identificado algum
problema administrativo.
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3. Ficou resolvido que a atenção da análise do CF será na gestão dos contratos do ponto de vista da
execução, do mérito desse objeto. A tarefa do CF, contempla a socialização dos relatórios dos

contratos de cada Conselheiro para discutir e formular um documento de registro das questões —

caso — identificadas. 

4. Por fim a Presidente Márcia trouxe brevemente a discussão sobre a reforma previdenciária, realizando

informe da tramitação da proposta das novas diretrizes da política previdenciária do município ao que,

novamente, demonstraram os conselheiros a necessidade de solicitar a presença do DG para

apresentação do projeto ao CF, conforme indicado na última reunião.

5. Às dezesseis horas e 15 minutos, nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente declarou

encerrada esta Reunião Virtual. Do que foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será

assinada pelos Conselheiros presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Márcia da Silva Quadrado, Presidente do

Conselho Fiscal do PREVIMPA, em 18/08/2020, às 13:43, conforme o art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 11230464 e

o código CRC C7023D00.
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