Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de
Previdência de São Jose do Rio Pardo. Ao segundo dia do mês de outubro do ano
de dois mil e vinte às oito horas na sede do Instituto Municipal de Previdência de São
José do Rio Pardo, seguindo todos os protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde
e pela Organização Mundial de Saúde, reuniu-se extraordinariamente o Conselho
Fiscal, estando presentes os seguintes conselheiros: Adriana Dassan Cassemiro
Boaro, Helen Rose Buozi Gomes Viana, Marco Antônio Matarazzo, Maria Augusta
Barbosa dos Santos, e Walter Luiz de Souza, sob a presidência da Sra. Helen Rose
Buozi Gomes Viana, Fabíola Regini Florentino Morgan, Renato Donizeti Marcelino
Gonçalves havendo número legal de membros para o início da reunião extraordinária
para tratar sobre o recebimento do Ofício do Chefe do Executivo Municipal, propondo
amortizar parte do déficit atuarial com os imóveis sendo uma gleba de terras
denominado “Chácara Cafecram” e uma gleba de terras “Terreno de 10.287,61 m²,
“localizado no prolongamento da Avenida Santos Dumont” . Inicialmente foi lido a ata
da reunião do Conselho Administrativo realizada no aos vinte e oito dias do mês de
setembro do ano de dois mil e vinte e laudo sendo amplamente discutido o assunto,
fica decidido que além das colocações já constantes na Ata do Conselho
Administrativo, este Conselho Fiscal ratifica todas colocações constantes no Laudo
do Perito Avaliador Marcos Alberto Gonçalves de Pauli e entende que os bens
ofertados pelo Executivo Municipal, agregam valores significantes ao patrimônio do
Instituto. A presidente, na ausência de demais manifestações por parte dos
conselheiros, dá por encerrada a reunião. Após seu encerramento ficou responsável
eu, Fabíola Regini Florentino Morgan pela lavratura da presente ata, que após lida e
aprovada, vai por todos os presentes assinada.
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