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Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo-Ata 006 /2019

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do
IPREMT. Aos 06 dias do mês de maio de 2019, às 8hOOmin, nas
dependências do prédio localizado na Rua General Glicério, 1138,
centro, sede do IPREMT, reúnem-se os conselheiros com quórum
suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno, sob a presidência
de Maria Elisa Rollo de Paz e como secretária desta reunião luciana
Mattosinho iniciou-se os trabalhos, na sequência os conselheiros
presentes assinaram o livro de presença, com as justificativas da
conselheira Eliana Barelli e Valdívia Morano. Foi dada a palavra ao
Superintendente, o mesmo iniciou dizendo que o Cálculo Atuarial ano
base 2018, foi ganho pela Caixa Econômica Federal em 12 de
dezembro de 2018 e que deveria ter sido entregue até 31/03/2019
nos termos da legislação vigente. Ocorre porém que findou esta data e
o Calculo não ficou pronto, diante disso, próximo desta data esta
Superintendência começou a disparar e-rnails para cobrar a feitura,
não logrando êxito, redigiu-se o oficio 071/2019 de 27/03/2019;
também não logrou êxito; Após isso, redigiu-se o oficio 120/2019 de
29/04/2019, também não obteve êxito quanto ao termino do Calculo
Atuarial. Diante disso esta superintendência, aguardou o máximo que
pôde, considerando que o mesmo é pré-requisito para a renovação do
CRPe que mesmo venceu no dia 05/05/2019, data esta que já deveria
ter sido renovado, não fosse a morosidade na entrega do referido
Calculo Atuarial e o não posicionamento de uma data final para
entrega, Considerando que a renovação do CRP, se faz necessária em
caráter urgente, esta Superintendência, submete a apreciação deste
Conselho de Administração a possibilidade de distrato com a Caixa
Economica Federal e nova contratação Emergencial de outra empresa
para feitura do mesmo Calculo Atuarial; Os conselheiros presentes
anuíram esta decisão da Superintendência, dada a urgência da
renovação do CRP.Nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às
10:05h onde foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será
devidamente assinada pela presidente, secr tária e cons
presentes nesta reunião. 'rd' M:~
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