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Aos quatro dias do mês de julho cio ano de dois mil e treze, reuniram-se às quatorze horas, na sede do
SINSPMAR- Sindicato dos Servidores Pllblicos Municipais cle Angra dos Reis,os membros do Conselho
Fiscal do Angraprev (Confis). Presentes à reunião os membros, Marco Antônio de Araújo Barra, Ricardo de
Agostino, Leomarquia Gonçalves da Silva Libórioe Maria Helena de Oliveira, além do Presidente do
Conselho cleAdministração cio Angraprev, Marco Antônio Rojas Chacon. Em pauta anomeação do Sr. Luiz
Claudio Carneiro, interinamente como Presidente do Angraprev, durante as férias cio titular. O Sr. Marco
Antonio Barra, explanou sobre a nomeação do Sr. Luiz Claudio Carneiro, conforme publicação no Boletim
Oficial do Município e que tal ato feria a legislação, uma vez que para substituir o Presidente cioAngraprev,
o servidor deveria preencher os mesmos requisitos para ocupar tal cargo, que é o de ser serviclor público
do municipio de Angra cios Reis, com mais de dez anos de efetivo exercício do cargo e com curso superior.
Tais requisitos não eram preenchidos pelo Sr. Luiz Claudio Carneiro, uma vez que O mesmo ocupava cargo
em comissão de livre nomeação e exoneração cioPrefeito Municipal. Relatou ainda aos membros presentes
que já havia ticlo uma conversa por telefone, com o Sr. José Antonio Souza dos Remédios, uma vez que o
mesmo encontrava-se fora cio município em viagem a serviço do Angraprev, comunicando-o dos fatos que
hora ocorriam.Ficou acordado que seria convocada nova reunião com os clemais membros do Conselho
Fiscal e do Conselho de Administração. Naclamais tendo a se falar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Marco
Antônio Barra e lavrada a esta ata, que segue assinada pelos
presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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