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PETROS: CONSELHO FISCAL APOIA O GDPAPE
O GDPAPE realizou um estudo através
da sua Área Técnica Atuarial que
objetivou apurar a consistência técnica
relativa aos valores das Provisões
Matemáticas e informações acerca dos
valores de salários de participação
médios dos Ativos e benefícios médios
dos Assistidos do PPSP, com base nos
Relatórios Anuais do período de 2003 a
2015.
Constatou-se
que
vários
equívocos
foram
cometidos
na
elaboração desses relatórios, tornandose necessária a correção urgentíssima
dos mesmos.
O
Conselho
Fiscal
da
Petros,
representado pelo seu Presidente
Ronaldo Tedesco, acolheu as denúncias
apresentadas pelo GDPAPE e as incluiu
no seu Parecer Anual referente ao
exercício de 2016.
Trata-se de um passo muito importante e
decisivo para o futuro do Plano PPSP,
pois, necessariamente as questões
referentes às dívidas, ordinárias e
extraordinárias,
decorrentes
da
implantação do PCAC no ano de 2007; a
aprovação da RMNR; os aumentos
salariais concedidos ao longo da última
década e a constituição de um Fundo
Previdencial com recursos do próprio
fundo deverão ser revistos pela Petros.

Destaque-se que novamente o Conselho
Fiscal desaprovou as contas da
PETROS.
Lembramos que o GDPAPE vem
despendendo esforços com o intuito de
obter diversos documentos necessários
aos estudos técnicos e atuarias. Tais
documentos deveriam ser apresentados
pela PETROS haja vista que é direito de
todo participante receber as informações
relativas à gestão do patrimônio do
Plano de Benefícios. Não entende o
GDPAPE a recusa da PETROS em
atender ao pedido de disponibilização
dos documentos.
Aproveitamos para informar que a
Presidência da Petros agendou reunião
a ser realizada com a Diretoria do
GDPAPE, no próximo dia 17 de abril na
sede da PETROS
Esclarecemos que os detalhes da
reunião realizada com a Presidência da
Petros
serão
esclarecidos
na
Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá
no dia no dia 27/04/ 2017 na sede do
Clube de Engenharia, localizado na Av.
Rio Branco.
Observação:
Os documentos citados estão em nosso Sítio
na sessão “Documentos Especiais”.
Link: http://gdpape.org/acoesadmjur.htm

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

