ATA DA 218ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata nº 218 do Conselho Administrativo do IPAMV. Aos 17 (dezessete) dias do
mês de outubro do ano de dois mil e doze, às 09:00h, reuniu-se o Conselho
Administrativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Vitória - IPAMV, em sua sala de reuniões, localizada em Bento
Ferreira, nesta Capital, contando com a presença dos Conselheiros: Angelo
André Vieira Segatto, Cybelle Maria Moreira Pinheiro, Lauro Cypreste e Julio
Roberto Guimarães Peixoto, justificada a ausência da Conselheira Clemilde
Cortes Pereira. Dando início à reunião, fez-se leitura e aprovação da ata
anterior. A seguir, o Presidente Angelo André Vieira Segatto apresentou aos
Conselheiros o Processo nº 450/2011, que se refere a Licitação na
modalidade concorrência das salas do Ed. BEMGE, porém após várias
tentativas de aluguel e compra sem sucesso, foi informado pela Presidente
Marta Gagno Intra que o CEDOC –CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO
IPAMV está sendo transferido para o Ed. BEMGE e as salas do CEDOC
localizadas no Ed. Vitória Central estão sendo alugadas para a SEDEC,
relativamente a esta questão o Conselho Administrativo, reunido nesta data,
através do presente toma conhecimento das providências adotadas com
relação aos imóveis em questão, ressaltando o posicionamento do Conselheiro
Julio Roberto G. Peixoto, no qual ressalta quanto a inviabilidade da solução
proposta, haja vista as mudanças a serem implementadas face a ascensão de
nova gestão na Prefeitura Municipal de Vitória, que deixa dúvidas quanto ao
real interesse pelo im. Ato contínuo colocou em pauta o Processo nº
852/2012 que trata de Proposta Orçamentária do IPAMV para o ano de 2013. A
fim de esclarecer algumas dúvidas levantadas pelos Conselheiros presentes,
convidou-se a Coordenadora da Contabilidade do IPAMV, Srª Geanne Lobo
Soares, que
respondeu aos questionamentos apresentados,
se
comprometendo a enviar a este CA documento contendo as alterações feitas
pela PMV no bojo da proposta em comento. Mediante esta informação este
Conselho entendeu por bem aguardar o referido documento para posterior
deliberaçao em reunião aprazada para o dia 30/10/2012. E não havendo outros
assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião, e
para constar, eu, Cybelle Maria Moreira Pinheiro, lavrei o presente termo de
ata, que após lido e aprovado vai por mim assinado e pelos demais
Conselheiros presentes.
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