ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - biênio 2016-2018

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezesseis, às 09:18h, na sede social da Associação Piauiense do
Ministério Público, presentes o Presidente Glécio Paulino Setúbal
da Cunha e Silva; Vice-Presidente Débora Geane Aguiar Aragão,
Tesoureiro: Albertino Rodrigues Ferreira, Renê Santos Piauilino,
Walter Henrique Siqueira Sousa e Luísa Cynobellina A. Lacerda
Andrade e Alfredo Alberto Leal Nunes, diretores.

Primeiro Assunto da Pauta: proposta de contratação do Buffet
Finess para a realização da Festa de Dias das Mães e da Posse da
nova diretoria da APMP para 06.05.2016. R$ 34.000,00 (trinta e
quatro mil reais) para 300 (trezentas) pessoas, com salgados finos e
jantar completo e bebidas não alcoólicas e cervejas, não cobrança de
rolha para aqueles que levarem whisky, palco, 02 (dois) seguranças,
02 (duas) recepcionistas e estacionamento para 20 carros. O
pagamento deverá ser, metade na assinatura do contrato e metade
com 03 (três) dias antes do evento. Discutiu-se se 300 (trezentos)
convidados seria ou não um número excessivo.
Decidiu-se
vincular, no contrato, que será confirmado pela APMP a quantidade
prevista de convidados 07 (sete) dias antes da festa, devendo o
ajuste ser realizado quando do pagamento da segunda parcela do
contrato, bem como a contratação de gerador no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais). A proposta foi aprovada à unanimidade.
Segundo assunto da pauta: Proposta de realização se sessão
conjunta entre a diretoria do APMP e o Conselho Fiscal, nos termos
do art. 85 do Estatuto da Associação, para deliberação sobre
prestação de contas mensal da associação, em razão das omissões
de fixação de prazos nos artigos 43, inc. VII, e 52, I. A proposta foi

aprovada por unanimidade, ficando fixada a data de 23.04.2016, às
10:30h, no Clube da APMP.
Terceiro assunto da pauta: Proposta de envio de requerimento ao
Procurador Geral a fim de que sejam enviados, mensalmente, os
contracheques dos aposentados e pensionistas, em razão da
dificuldade que estes tem em comparecer pessoalmente à PGJ e de
acessarem pessoalmente à internet. A proposta foi aprovada por
unanimidade.
Quarto assunto da pauta: Pelo diretor Walter Henrique foi proposta
a fixação de valores máximos para contratação de buffet e música
durante o ano de 2016. Os parâmetros máximos seriam, R$ 130,00
(cento e trinta reais) por pessoa para jantar; R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) quando da contratação de bandas e R$ 1.000,00 (um mil reais)
para “esquemas” e cantores individuais. As festas previamente
confirmadas são: junina, dia dos pais, dia das crianças e festa de
Natal (comemorando também o dia do MP). A proposta foi
aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo, que vai assinado
por mim, Luísa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade, 2ª
Secretaria, pelo Presidente da Associação Piauiense do Ministério
Público, Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva, e demais
presentes.
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