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ATA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE ANGRA DOS REIS
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Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, reuniram-
se às quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência Social do Município
de Angra dos Reis - ANGRAPREV, os membros do Conselho Fiscal do
Angraprev (Confis). Presentes à reunião os conselheiros, Márcio Leandro da
Silva Vieira, Rômulo Oliveira Cavalcanti, Ricardo de Agostino, Ricardo Pereira
Nunes e Elicéa Barbosa Guimarães. Também estavam presentes o servidor do
Angraprev, Marco Antônio eleAraújo Barra, representando o presidente cio ,/t9-
Angraprev, José Antônio dos Remédios; e a servidora do Angraprev, Nádia <'"- (ft .../
Valverde que secretariou provisoriamente os trabalhos. O presidente José .rr:,7'~
Antônio elos Remédios recebeu os conselheiros mas comunicou que não 0&Af
poderia participar da reunião porque havia sido convocado para outro encontro ~"
no gabinete da prefeita. A reunião foi iniciada com a justificativa da ausência de
duas conselheiras Lucineide Maria Josué Lima e Maria da Conceição da
Fonseca Costa e da Silva, representadas por seus suplentes, Ricardo de
Agostino e Elicéa Barbosa Guimarães. A pauta da reunião foi a apresentação
do Plano de Investimentos de 2014, aprovado pelo Consad, e a eleição para
presidente e secretário do Confis. Marco Antônio saudou os conselheiros e
abriu os trabalhos. Logo em seguida, o conselheiro Rômulo Cavalcanti
candidatou-se a presidente do conselho. Os conselheiros então solicitaram ao
servidor Marco Antônio explicações sobre as atribuições que cabem ao
presidente. Marquinhos deu as explicações necessárias, atendendo anseios
dos presentes. Em relação à escolha de secretário do conselho, surgiu um
impasse, pois os presentes não se interessaram em ocupar o posto. Depois de
várias conversas, o conselheiro Márcio Leandro aceitou ser o secretário, desde
que os demais o auxiliassem, sendo aceita a sua condição. Antes da votação,
a conselheira Elicéa propôs a Márcio que ele também se candidatasse a
presidente por entender que ele estava apto a desenvolver muito bem a
posição, mas ele se recusou. Dando prosseguimento aos trabalhos, Marco
Antônio, apresentou e explicou, através de documentos, todas as atribuições
dos conselheiros do Confis e os dados contidos no Plano de Investimentos
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