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ATA DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO- 01 de agosto de 2014

No dia 1° de agosto f(ti r,::ali:ada a reunião e.:traordinMia do Conselho d,::

Administração (Consad) com â participação do president,:: do Angraprev, José

Antônio dos Pemédios e dos demais conselheirüs: Jüsé P_araelP.ib,::irü,Nádia

Maria de Sou:a Valv,::rde, r-1arcoAntônio de Araújo 8arra, Ercy P-Od1é1Chaves e Eliana

Guimarães, na sede d,) Angraprev, na rua Arc,::bispo Santos, nO 3~, Centro, nesta

cidade, às 14h, conforme convocação do presidente do Cüns.:td,José F'_afa,::1P.ibeiro e
d,) presid,::nte do Angraprev, José Antônio elos F'C'médic,s.Pauta '::111 discussão: avaliação

do relatôrio do C,:.nfis que aprovüll com ress::Jlvasa pro::staçãüd,:: contas do Angraprev no

ano de 2013. VE:rificacJü quórum, com as aus,~ncias da eons,::lh,::ira titular

Damares F,;orreira E: d,:: seu supl,::nte Pobson Pinto, êl r,::união foi iniciada

pelü presid,::nte do Consacl. Lido tJ relatório:. e f,::ito com,::ntarios positivos

s(\brE: o importante trabalho d,::sempE:nhadü pelos conselheirüs do Confis, ü

presidente do Angraprev e os conselheiros cI1'::gar;;lm a cünclusão ,~ue

precisariam de mais tempo p::Jr.:l ,::studar todos os it,::ns apr,::sentados n.J

r,~latôrio. O pr,::sident,:: então disponibili:ou cópias par::1 os cons,::lheir.)s

presentes terem a oportunidad,:: de analisar, com rnais cuidado, tüdüs os

itens cCll1tic!os no relat,:,rio, pois (o Illesmo tem qu,:: passar p,::la aprovaçãü

ou não do Consa d. Para isto, os co n5,::1h,::i re,s decio:!i ra m, por li 11anim idad,:;,

marcar nova reunião para o dia 5 ele agüsto, no m,:;:sm(l lücal para finali:ar

(o processo. Da ndo seq u~n;:ia élOS tra ba Iti ,)S a cCtns,::1h,::ira EIia na so Iieito u

mais informações sübre a compra da sede própria, querendo saber se

sobrou dinheiro da ta:.:a de adrninistração. José Antônio e:.:plicCou qUI:: sim,

que a ta.:a dI:: .:1dministra.;ão disponibili:ava P:r.6 rnilh,:;,::s para s,::renl

utili:adüs no ano de ::013, sendo P~;2 milh,:;,::s par::1 a compra da sede

própria e que ainda restaram P$500 mil. O cünselll,::iro Ercy p,::rguntou

sobre ü que fi:eram com os 500 mil que não utili:aram para a compra da

sede e o conselheiro Marco Antôniü r,::spolllj,::u 'lue foram remanejados

p::lra diversas dotaçõ,::s do orçamento dü Angr.?lprev. José Antônio

completou di:endo qu,:: um dos remanejarn,::ntos foram pElrél a p.=:rícia
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médica. O assunto da perícia voltou à mesa de discussão e ~'larco Antônio

Barra e:.:plicou que (I processo de nova contratação está em fase de

cotação e que ainda não sabem se s.::rá carta convit,;: ou concorrência. A

conselheira Eliana solicitou informações sobre a compra de um carro para

o Angraprev e o pr.;:sidente José Antônio respondeu que saiu pelo custo de

P.$47 mil e que Ct carro já ,;:stá sendo utili::ado para os serviços

administrativos do instituto. Também respondendo indagações düs

conselheiros sobr,;:: o curso de CPAlO, José Antônio informou que o curso

será disponibili:::adü para os conselheiros, servidor.::s e duas vagas serão

oferecidas para o Sindicato cios Bancários, que o::m outra ocasião também

disponibili::ou vagas de CPAlO para I) Angraprev. O conso21heiro Ercy quis

saber sobre o custo do curso, pE:rguntanclo SE: não é caro cerca de l~ mil

para a e:.'ecução dos mesmos. José Antônio respondeu que não considera

caro, que .::stá no preço de m.::rcado e que este valor total será dividido

para dois cursos. Diss.:: ainda que acredita que mais ou menos ü d.:: CPA10

sairá por P$7 mil e ü outro dirigido aos integrantes do Cornitê de

Inv.::stirnentos do Angraprev dev.::rá ser em torno d,:: P$5 mil; .:: que ambos

que nesta área não

e:.:istem muitas empresas que disponibili:am este tipo de curso. A presente

reunião foi enCt::rra~ae a ata f,~'ilavrada pela so;::cretáriado C,:Jnsad,Nildia I'laria ele S0:3u~a ~

Valverd-=. - I -=~ A & . r ,o) £~~"- d:..\ '\.".:..._.;~l ~ e~-
Jo::,~Antôniü do:,:; P",rnédiü:; -Pr':.:id,,,nl.,,, dü Angr.:J~,r,::v \
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Listade presença reunião Consad, 12 de agosto de 2014

Astério Júlio Maia-

José Rafael Ribeiro- / -.' /1./~. ~
( ,

Nádia Maria d,~Souza ValverdE:- \ ,

Ercy Rocha Chave,' 7'A: t", fi:,~
Damares Ferreira elos Santos- ." { • ~

I ,I -r\{ 1 I lÁ r /"1 I I ( '1~ {~
Eliana lJa5cimento Guima raes- ~Ít,t;lJ"-~ A -",<((? .:t( '-' (_l', - .. , '- - f::::,
Marco Antônio de Aralljo Barra- \t\.r--- j?
Cláudia de Paula Pereira -

Neusa Maria de Andrad,~ Barcelüs de Andrade-

Leülllárquia G,)nçalves da Silva Libôrio-

Robson Pinto-

Paulo César Benzi-
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