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ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- 12 de novembro de 2014

Aos do:e de novembro de ~014, às 15 hüras, confürme convocação d,)

pr,::sident,~do Consad, Jüsé PEla.::I Pib.~iJ'ü,foi r.:::ali::ada, na sed.~ do Angraprev, na

rua Dr. Orlando Günçalv\::s, nO ::!31, Parque elas Palmeiras, n,~sta .:idade, a

reunião trim,~stral ordinária do Conselho de Administra,;ão (Consad), que

deveria t,::r acontecido no dia 1/) de outubro. O adiamento da reunião foi solicitado pelo

presid,::nt,:: do C:ansad, José Pafael Pibeiro, que estava d.;; férias. Participaram 05

seg u int,::s co ns.::Ihe i rüs: José Alltô n io dos p.::111éd ios, p res id,:::nte do

Angrapr.::v; José Pafael Pibeiro, Nádia f.1aria cle Sou::a V3lverde, Darnares Ferro::iradüs

Santos, Mar.:o Antônio d.~Araújo B211"1"a,Ercy Pocha Chaves .::L.;;omárquiaGon,;alvesda Silva

Libôrio. As ausências da cons,::llleira titular Eliana Guimarães ;:: d,:: seu supl.::nte, Paulo

César Ben:i foram justificadas. Pauta ,::n1 discussã,:.: informes g.::rais e entrega para os

cünselh,~irüs do) dc,,:urn,~nto: Polítka d,:: Inv,::stimentos ::015, do Angrapr,::v. V.~rificado

quórum, f(oi lida e .:Iprovada 3 ata da última r.::união r.::ali:ada no) dia ~2 d.:: agosto. ü

pr,::sid.::nt.::do Cünsad, José Pafael P.ibeiro, iniciüu 05 trabalhos, 1'::ll1brandoque a principal

pauta ,::ra ;;, discussão e élprovaçãü da Pülític.:1de inv.::stimento)sd.:: ~ú15. José Antônio

então cOnluniCüu quo:: na segllnda-f,::ira, di::1 17, repr'::5,::nt.:'lntesda empresa Crédit0 e

Mercado, Ct"lnsllltora do instituto), .::::~t:arãona sede dü Angraprev, às 151130,para e:.:plicar

aos cons.::ll1eirostodos os it.::ns cüntidos no dücum.~ntl) em questão. Solicitou qu.:: todüs

estudassem (j o0cum.::nto no fim d,:: s.::mElnapara dirimir dllvidas .:: participarem da

reunião cüm a Crédito e M,::rcadl), com mais propriedade. O conselheiro Ercy,

n.3.) ,::stiv,:-ssemregular.::s a pr,::f,::itura estaria no Cauc e proibida d,:: receber verbas cI,::

desculpas e e:.:plicüu qlh:: tüdos .)s parcelam.::ntos em andam.::nto estã.) em dia, ':: qUI:: s.::

convênios, d.::ntre (outras san,;ões fed.::rais. O presid.::nt,::do Angraprev ficou de entregar

repr.::sentante d,) Sinsprn::H',solio:it,)u a p,::dido do) sindicato, respostas d.) Angraprev ao

processo 5~4, qu.:: s'::gundo ele f(oi entr.::gu,::ao instituto:. em 01/09 e não füi respondio:Jo.

Pergunt')lI também se ,::.:istern atrasos nos r,::pass.::sda Pr.::f,::itura.Jüsé Ant.:,niü solicitou
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do Co-,nsad.Jos.:: Anl:onlo tarnb,::n~~,:,IICltoua.) tlllKlün.~lnü do Angr~p.rev ':: ~(onSI::lhl::JrJÜ ~
suplente dü Cüns:It:I, Marco Anl:üruo Barra, que avenguass,:: ü ofiCio) enViado pelo ri
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Sinspmar e normali::asst: o flu:.!) d,} processo. Aconselh,::ira Damaressolicitou, do

pr,::sidente do Angraprev, e:;plicações sobre os atr.:lSOSnos pagamentos porquE: el'::5

compromet,::m as obrigações dos aposentados e José Antônio e:.:plicou desconh,::cer os

motivo)s. Damares perguntou se o instituto fürmali::ou pt:didü de e:.:plicações para a

prefeita sobre os atrasos e José Antônio afirmou que o Angrapr,::v v,::menviando ofícios ao

governo solicitando e.:plicaçõ,::s sc,bre o assunto. Prosseguindo a reunião, J05~ Antônio

atendendo aos conselhdrüs pro::sent.::sdeu il1fornl,~s ':: e:.:plicaç,S,=ssobr,:: div,::rs,)s

assuntos d.::stacando-se: a necessidad,=da pref,::itura dar mais atenção ao ,:::.:aI1"lo::médico

admissional para qu,= não aconteçarn disparidad,::s como a de servidor,::s sendo Eldmitidos

e se apos,::ntando sem n'::1"I1mesmo trabalhar por UIl1 período nC'ITnalpor t,::r doen;;a

pre,:::.:istent,::; a perícia rnédica que br,::vem,::nt.=:passará a ser de r.::sponsabilidacle

somente da prefeitura; al,::rta de que aposentadoria .::special só pode s,::r concedida se

tiver laudo técnico; a contratação '::111breve de Ulll r.::cadastramento geral dos s,::rvidür,::s;

e os cred,::nciam,::ntos de empr,::sas to suas renovaçõ.=:s,e:.:pIiCEllldosobre como são

reali::ados to que normas segu'~Il1.Dando pross'~gtlill1,::nt(l,o presid,::nte do Consad, José

P.afael ribeiro marcou nova r.~união e.:traordinária para ü dia 17 d,:: nüv.::rnbro, às 15h30,

para discussão .::aprovação da política de investimentos. A presente r.::uniãüfeoieno::rrada

e a ata foi lavrada p.::I.:1 s,::cret.iJria do Cons3d, Nádia 1'1aria di:: SeoU::E1 Valverde.

lo" Ant\";~'Mi." -FT,,;d.;,,'" .>, An9"P'-''''

LEomárquia Gúnç"lv23 0:1;;; SiIv.:, Ub6riú- SupltÕnt", c1üO:o)n~Zld
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