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No dia cinco de agosto de 2014, na sede do Angraprev, na Rua Dr. Orlando

Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, às 14h, verificado quórum, o

presidente do ConsadJosé Rafael Ribeiro iniciou a reunião 'e:"traordinária, com

as presenças dos conselheiros, Jose Antônio dos Remédios ( presidente do

Angraprev), Nadia Valverde, Ercy Rocha e Eliana Guimarães. A pauta da

reunião foi andamento da apreciação e aprovação ou reprovação da

prestação de contas do Angraprev no ano de 2013, apreciadas pelo Confis que

sugeriu a aprovação com ressalvas. José Rafael, iniciou a reunião

parabenizando e ressaltando, com a concordânciade todos, o cuidadoso e bem

elaborado relatório realizado pelos conselheiros do Confis. O presidente do

Angraprev leu o relatório e os conselheirüs Eliana, Ercy e José Rafael

solicitaram informações sobre quase todas as ressalvas. O presidente do

Angraprev e:.:plicoucada uma delas, mostrando que já estavam resolvidas,

porque se não tivessem sido, (I instituto não estaria com o cp.P- Certificado de

Regularidade Previdenciária- liberado. E-:plicou que, conforme já é de

conhecimento dos conselheiros, o CRP, que é emitido pelo tv1inistérioda

Previdência,é o documento de fiscalizaçãofederal mais importante, que atesta

a regularidade das contas dos RPPSs.José Antônio também alertou aos

presentes que os conselheiros do Confis já tinham conhecimento disto porque

durante as reuniões do conselho, os funcionários do Angraprev que forám

requisitados pelos cons'2lheirosfiscais para darem e:-:plicaçõessobre os fatos

ocorridos (ressalvas) o fizeram e que todas já estavam resolvidas. A

conselheira Eliana ainda durante a reunião solicitou e:.:plica.;õessobre os 1lV
ane:-:osde que o relatório trata e que não foram ane:.:adosao mesmo, sendo1\~
atendida prontament~ pelo presidente que os e:.'plicou durante a reunião

atendendo suas dúvidas. A conselhdra Nádia Valverde informou que também 'tt-
teve dúvidas sobre as ressalvas, mas disse que procurou (I departamento

financeiro do Angraprev, e que o mesmo as esclareceram. Afirmou que as ~

1



respostas obtidas por ela estavam de acordo com as explicações .dadas no

momento pelo presidente. Os conselheiros Eliana Guimarães e Ercy Chaves

porém não se mostraram satisfeitos e pediram mais tempo para averiguar os

documentos. Acordaram então com os presentes que o Angraprev enviaria a

ata desta reunião acompanhada de cópias de documentos explicando cada

uma das ressalvas, para os conselheiros do Consad. O pedido dos conselheiros

foi aceito pelos presentes. A presente reunião foi encerrada e a ata foi lavrada

pela, c ~~ heira e secretária do Consad, Nádia Maria de Souza Valverde.

Jo.::éAntôl lo:. (/os P,~médiü5 -Pl'e3idente de. Angrapr,~v
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