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ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- 03 de julho de 2014

Aos trés de julho de ~014 fo:oi r.::ali:ada a r,::união trimestral o)rdinill"ia do

Conselho de Administração (Consadj cüm ::l particip::j.;ão dü5 seguintes

cons,::lheiros: José Antônio dos Pem,~diCts, pr,::sident,:: do Angraprev; José

P.af.':lelP-ibeiro, t1ádia Maria de Sou:a Véliv,:::rde,rv1arcüAntônio o:f,::Aralljo Barra, Ercy Pocha

Chav,::s e Leo)már.~ui.:lGonçalves da Silva Libórioj, na sede do Angraprev, na rua

Arcebispo Santos, n':' 3~, Centro, nesta cidad,::, .35 14h, conform.=: convocação do

presidente do Consad, José Pafael Pibeir,:, e do) presidente do An'Jrapr,::v, José Antônio

dos P.emédiüs. Pauta ,:-111discussão: aquisi,;ãü de s.::ck:: préopria, rnudan,;a d,) instituto e

p,::ríciamédica. Verificado o quôrum, o presidente do Co)nsad,José Pafa.::1Pib,::im, iniciou

os trab3lhos. Foi lida ':: aprovad::Ja ata da últinr3 r.=:união,reali:a,ja no dia ::! de abril.

Atendendü sülicitação d,) pr.::sidente do Consad, ficCtu acürdadü qu,:: a partir c).::ssa f

reuniãü, todas as atas, ant,::s de serem lidas para apr.:.vação, d.::v,::rãos.::r enviadas Vial9~J

email p3ra os cons,::lheiros titular.::s .:: suplentes para tümarem cünho::cirnento)antecipado ~-

dos assuntüs discutidos. Em s.::guida o) pr.::sid,::nt.::do Cünsao:!abriu espao;o para 0::-

inform'::5. José Antônio düs P.•::médios inf,:ormouque acont,::ceran1 reuni05,::sCOI11a firma
, I .,111\

GL, respüns.~lvel~,,::Iap,::rkia médica para tratar.::m de div,::rso5 assuntos, principalm,::nte y

sobre (I proc.::ssocontratual com a mesma. T:Jmbém c(.,munico:",lIque c.Angraprev .:ldquiriu

um veÍt::ull) para atender n,::o::ssidadesdü instituto. Fal.)u qu,:: a cCompra,na üpinião dos

gestor.::sdo instituto, foi b.::n1mais viável econümical11l::nte,porque c,)m o v:3lür gasto c,)m

aluguel de um v.::Ít:ulo, por dois anos, cornprEI-seum novo. O cüns.::lh.::iroM.:lrI::osAntônio

Barra r.::velou que o AngrEJpr.::vf,::: um ,::studo d.::talhado sobre üs t,,::n,::fÍt::i(iSfinanceir,)s

de substituir a fülTlléJde aquisit;ãü d,::v.::Ít:ulüspelü município, mostrando que a compra é
um m,::lhür negódO:.,':: qu.:: este .::stuo:!oj.~ é t'::n1':1d,:: diso:ussãü no governü municipal.

E:.:plicou tamb.fm que, anb::s d,:: tomar,::m a decisão da compra, sülicitararn um v,::Ít:ul.J

para a administra.;ão municipal, mas não rec,::b,::r::lI'nro::spostapüsitiva. S(,br.::a aquisiçãü

da sede pn5pria, (opr.::sidente do)Angrapr,::v informoJuqu.:: I) pagall1o:-ntüfoi quitado ne.jia

26 d.::junho .::que Eltéo final d.::julho a mudanç.:!jij estaria sido n::ali:ada. 0utrO:Iinforme

dadü na reuniã,:, foi sobre I) curso)de' CPAlO qu.:: .j Angrapr,::v .::staril ,jferec.::ndo para .)5

cons.::lh,::iros e servidor12s. S,::gllndo J.Jsé Ant6ni,) I) proceSSoj de Ii,:it.:l,;ã,) está em
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andamento, e qu.~ (I curso deverá sair aI') custo de Co::r.:ad,:: 1~ mil reais e que deverá ser

reali:ado em três dias. Outro assuntü em discussão füi a confeo;ão do jornal do

Angraprev. O presidente do Consad, Pafa.::1P.ibeiro, solicitou qu.~ o processo füsse

acelerado para que o jornal saísse ant.~5 da inauguração da nova sede. A conselheira

rládia Valverde, '-lU'~ é a r.~spons.3vel pela 1~labl)r.:lI;ãodo mesmo, informou que o

informativo estava pratir:::lnlente prr:rnbJ, E: qu.~ o restante do proCt::sso, aprovação ,=>

impressao dependeria da Cümullicaç.~o Social do governo. Após os infülTlles (o assunto

sobre perícia médica voltou a ser atlt:lrdacJ,)por c1iv,::rsüscOllselheiros, que acr.~ditam qu,~

o tema tem que S'::I' estudado com mais atenl;ão. O presidente do Angraprev .:::.:plicouque

o instituto segu.:: as normas legais de perícia, qu.:: entende (I sl::rvidor e (I sindicato em

suas indagal;ões, e que o instituto vem súlicitandü mais aten.;ão e informaç.:,es .~ firma

respons.3vel, mas que o assunto é comple-:o e regido por normas diferent,::s de um serviço

médico 9.::ral. José Antéinio lernbrou qu,:: no início da gestão, jano::irode 2013, o contrato

em vigor já era com a GL.~ qu,:: esto::foi prorrügadü por mais de UIll.:1ve:. Diss,::também

que já discutiram a possibilidade de se ter urna períd:1 própria do Angrapr.::v .~ que já

solh::itaram ajuda da Fusar, mas qu,:: esbarraram em diversas dificuk1ê1d.::s.A r.::união foi

encerrada, com o president'2 do Angraprev J(l5'2 Ant&nio abor.:Iando) ü tema da

fl'lar.:o:.Antôniü de Ar:.újo:. Barrz," Suplente Cün.:ad

Jo.::é Antônio l1ü.=r.em~diü.= -Pre.::idente do /l.ngraprev

Le.jmárquia Günçalv.::3 da Silva Libôriü- Suplenb:: dü Co:.n.=ad

nos cünselhos ~ que seus repr,::sentantes t'~I1l,l~ue s,~r ü C~néJlde infür:ll.açãü, e.ntre o . ,JJ]
Angraprev e o 5mspmar p.:lra sanar todas as dUVidas, inclUSive sobr,:: pencla medica, e

ainda sübre o assunto informou qu,:: .::nviou cópia da minuta do termo d,:: r'2fer.~nciapara

qUI:: o sindicato enviasse sugestões. A pres,:.'nter,::uniãü foi ,::nü::rra.:lae a ata füi lavr:;lda

pela secretária do Consad, n3dia Maria de Süu;::a Valv.::rde.
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Lista de presença reunião Consad, 3 de julho de 2014

Astério Júlio Maia-

José Rafael Ribeiro-

Ercy P.ocha Chave~-

/
Í-/L(F'1 "'~ 2- {-~,- I/" Y
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, . . '\ 1, -Ol'~ \.(-I_C1A'~
Nadla Mana de Souza Valverde- \./\; -.... -

,el,t'~
Damares Ferreira dos Santos-

Eliana Na:::cimento Guimarães- • ,-h
"',. A \,4--1::..(f,Lu..- •.•..

Marco Antônio de Araújü Barra- . -"'", /y
Cláudia de Paula Pereira -

Neusa Maria de Andrade Barcelos de Andrade- I

~.Q' J_'1-<5,).,\-\
LeomárquiaGonçalves da Silva Libór~y ....)

Robson Pinto-

Paulo César Benzi-
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