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Ata Reunião Ordinária de 15/03/2019

DATA: 15 de março de 2019 INíCIO: 09:00 horas - Término: 11:30 horas

LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré - sito a Rua

Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré - SP.

Conselheiros Administrativos:

Presentes:

Andréa Marques Silva

Andréia Barbosa Noberto

Eduardo José Moreira

Fabiane Barbosa Fontes Batista

Marcia Regina Dédalo R. de Freitas

Maria de Lourdes Zague

Rejane Aparecida Cuzim

Roseli Alves Silveira

Valdomiro Villis Klava

Willian Anderson C. N. Barreto

Ausentes:

Sandro Vali Barboza

Pautas:

1. Superintendente Previdenciária (Roseli Alves Silveira)

Leitura da Ata anterior; e aprovação.

2. Setor de Compras (Aline Hoffmann de Castro):

Processo nO147/2018 - Serviço da Cecam;

3. Assuntos Gerais.

Processo nO8411/2016 - Locação de Imóvel- Renovação;

~Aprovação do novo fundo de investimento;

Reunião extraordinária para a discussão da semana previdenciária;
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4. CRP - Obtenção da Certidão de Regularidade Previdenciária.

Após a verificação do quórum, decorridos quinze minutos do horário designado para a

realização da presente reunião a Superintendente Roseli Alves Silveira declarou aberta a

reunião ordinária e deu início aos trabalhos. Processo nO147/2018 - Serviço da Cecam.

Roseli informou que fizeram reunião para discutir a questão do recadastramento dos

funcionários públicos do Município de Sumaré com a Folha de pagamento. Entretanto,

foram apresentadas sugestões inócuas. Willian apresentou discussão referente dos

servidores utilizando de coleta de dados e prova de vida nas agencias bancárias da Caixa

Econômica Federal. Em votação a proposta foi aceita por unanimidade para o serviço de

locação do software da empresa Cecam.. Processo nO8411/2016 - Locação de Imóvel

Renovação, foi aberta ampla discussão com a presença dos servidores designados para

prestarem serviços junto ao SUMPREV. Foi estudado proposta, o rompimento do

contrato, pautado na problemática da acessibilidade e descumprimento contratual pelo

locatário referente a inexistência do elevador, que foi firmado em contrato, em votação a

proposta foi rejeitado por unanimidade, com a condição de iniciar os tramites para saída

do imóvel atual objetivando a aquisição do imóvel próprio do SUMPREV. Portanto a

segunda proposta é renovar o contrato, entretanto iniciar os tramites para aquisição

construção do imóvel próprio do SUMPREV, verificar a possibilidade da prefeitura ceder

terrenos, e rompimento do contrato após a aquisição e regularização do imóvel. Sendo

assim a proposta de permanecer no imóvel locado fica atrelada a aquisição do imóvel

próprio, em votação a proposta foi aceita por unanimidade. Entretanto a renovação não

exime o proprietário as adequações necessárias firmada em contrato. Roseli apresentou o

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, emitido em vinte e cinco de fevereiro

de dois mil e dezenove que permite a realização de transferências voluntárias de recursos
pela união. Dando continuidade na pauta assuntos gerais, Willian explanou novo

investimento realizado Caixa econômica Federal, banco que trabalham atualmente com o

SUMPREV, conselho votar e aprova por unanimidade. Willian ainda com a palavra a

aplicação de um milhões ofertada para votação e propõe aumentar o fundo de

investimentode um milhão para três milhões, esgotadas discussões conselheiros optaram

por analisar melhor o pedido. Fabiane sugere reunião extraordinária para discutir a

semana previdenciária, aprovado por unanimidade. Willian solicita reunião para o dia 26
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de março de 2019 para discussão do relatório anual da comissão de investimento e

relatório do conselho fiscal.

Nada mais havendo eu, Fabiane Barbosa Fontes Batista, lavrei esta ata, que após lida,
segue assinada por todos os presentes.

Sumaré, 15de março de 2019.
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