
Ata de reunião realizada aos quatro dias do mês de abril do ano de 2018, às 14h e
30min.(quatorze horas e trinta minutos), na sede do Instituto de Previdência Social do
Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV, conforme solicitação da sra Luciane Pereira
Rabha, Diretora Presidente deste Instituto, com a presença do Sr. Nelson Teixeira Pinto
Junior, Presidente do Conselho Fiscal /CONFIS, também, estando presentes, as sras.
Fernanda Magalhães de Brito Pereira e Márcia Lima, os Srs. Renaldo de Sousa e Charlson
Haroldo Serique Rodrigues. Ao iniciar, o Sr. Nelson, disse entender não haver a
necessidade de elaboração de Ata, por não se tratar de reunião do Conselho, mas sim,
sobre o Conselho, porque diante da inércia (falta) dos componentes do CONFIS, estamos
em situação complicada; não há como dar nenhum encaminhamento. A sra. Luciane
Pereira Rabha, disse ser necessário posicionar-se diante da falta dos demais conselheiros,
acrescentando que é preciso fazer contato com o Presidente da Câmara e demais
Entidades para que estes tomem ciência das ausências e que indiquem, confirmem ou
substituam os faltosos. O Sr. Renaldo de Sousa, falou da necessidade de ter o parecer do
CONFIS quanto aos exercícios de 2016 e 2017,. e que conforme estabelecido pela Lei
2074/2008, que regulamenta o funcionamento do ANGRAPREV,a obrigatoriedade de
aprovar as contas dos gestores é do CONSAD, o que foi confirmado, com a leitura da
citada lei pelos participantes da reunião. Ficou acordado entre os participantes, que nesta
mesma semana, o Sr. Nelson Teixeira, presidente do CONFIS, fará contato com os demais
membros do conselho, solicitando confirmação quanto a permanência dos mesmos e
comunicará à Presidência do ANGRAPREV, e, de acordo com o retorno, este Instituto
encaminhará ofícios aos Gestores, solicitando a substituição dos conselheiros. Nada mais
havendo a tratar, os presentes deram a reunião por encerrada e eu, Adenilze Alves
Ferreira, secretariei e lavrei a ata, às 15h e 50min.(quinze horas e cinqüenta minutos),que
após lida, será assinada pelos presentes.
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