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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2013, foi

realizada a reunião ordinária do Cünselhü d,:: Administra,;ão (Consad) do

Institutü de Previd,~n.::ia Social do r-1unicípio d,:: Angra ,jos Reis, na rua

Ar.:ebispü Santos, nO 32,Centro,nesta cidadé, no hürário ,je 1011, conforme

convocação do presid,::nte dü Angraprev, José Antônio) düs P.emédios, tendo em

vista a ab,::rtura dos serviços da géstão ~013-~015. A abértura dos trabalhos foi

feita pelo présid.::nt,:: do Angraprev que régistrüu a presença ,j')5 s':;guint,:;s

cünselheiros: JlIliü Astério 1\1aia,Damares Férreira dos Santüs, rJildia 1\1ariade Sou:a

Valv,::rde, Paulo César Benzi (substituindo Eliana Guimaraes), Marco Antônio de

Aralljo Barra (substituindo Jüsé P.afael P.ib,::iro), P.übsün Pinto i:: Ercy P.ücl1.;.Chaves.

Na ocasião foram justificadas as ausências dos cünsl::lheirüs titularo::s Jüsé Rafael

Ribeiro ':: Eliana Guimarã,::s. Dando prüsseguimo::ntü aüs trabalhüs, ü pr.::sident02

entr,::güu pastas cont,::ndo cópias d,:: legislação municipal e federal qu~ ro::g~m(I

instituto ':: b::>:tosdidáticos sübre (j assuntc" Falou também sobre a n.::cessidad,:: de

of.::r,::(o~r cursos d~ forma.;ão aos cons.::lheiros atuElis e servidores into::r.::ssadüs,

col11üü d.:: P.PPS,já reali:ado p.::los conselheiros ,jü mandato tampãü d,:: ~013 e

também sobre a impoltância d.:: r.::ali:ar I) curso d.:: CPA10, pr0postas que foram

totalm,::nte aceitas p,::I'js presentes, qu,:: mostraram .::m suas falas qth:: n'::ü::ssitam d,::

supürte .:: mais conhecimento sobre o funciünam,::nto da pr,::vid,~nda municipEiI. Em

s'::guida, JosÉ:Antônio propôs datas para a r,::ali;:a,;ãü da ,::I.::io;ãopara pr,::sident.:: e

s.::cretário do Cünsad e para o primeirü curso de forma,;ã.) em RPPS. Depois de

discutidas as datas decidiram que (I curso sübr.:: RPPS s,::ria r.::ali:ado inicialm,::nte

nüs dias 9 .:: 10 d.:: dez.::mbrü, das 8h30 às 17h30, no auditóriü do Centro Cultural da

Eletronuc!ear, n.) Corw.::ntü do Carmo, Centro; ':: que a eleio;ão para pr,::si(/.::nt,::e
secr.::táriü aconteceria nü dia 16 de do:::embrü, ~IS 1011,na sedo::do Angraprev, (onde

também ini.:iariam as disclIss,:,es sobr,:: a pülítica cle inv.::stiln.:::nto do) instituto a s,::r
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enviada para ü Ministério da Pro::vidência. Os consl::lheirus presentes solicitaram

infürmaç,:;.::s sobre a situação que s,:: encontram atllêillllo::nte os ro::passesdo governo

municipal e a regularidade do CPP. O presidente e:':plicoll qUI:: aconteceram atrasos

nos repasses, mas que foram cürrigidos e na que na data Eltllal, "27de nüvembro,

e:.:i:;tern três parcelarn,::ntüs da Pr,::f.::itura do::Angra e três parcelamentos da Fusar,

que .::stãü em dia, ':: que (I que (I CRP também está r,::gular .. A pr,::s,::nte reunião foi

E:ncerrada e a ata foi lavrada p,::la ceonselheira ~Jádi.:lt~aria d,:: Souza Valverde.
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