
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 ~~'CMf.~~Og
ADMINISTRAÇ~ODA ASSOCIAÇÃO CIVILDE DIRE~T~~~WAP~ SlE.N91 1
FINS ECONOMICOS DENOMINADA ASSOCIAÇAO POÇOS
SUSTENTÁVEL -APS, NA FORMA ABAIXO:

No dia 14 de ABRIL de 2011, na Paraíba, 321, Poços de CaldasIMG, compareceram na
sala de reuniões do Centro de Orientação da Alcoa Alumínio S.A., na qualidade de membros
do Conselho de Administração da ASSOCIAÇÃO POÇOS SUSTENTÁVEL, doravante
denominada APS, as seguintes pessoas e respectivas representações: Deusdedit Rezende
de Assis, da Sociedade Civil Organizada, Prof. Francisco Cardoso, representante das
Universidades (UNIFAL), Heitor Parenti Júnior, Associados da APS, João Neves
Carvalho de Toledo, poder público, Luciano Geraldo, Associados da APS, Professora
Maria José Scassiotti, Universidades (PUC), Mônica M. Frison, empresas, Regina Alves,
Sociedade Civil Organizada, e Terezinha Couto, Indicação do Conselho, reunindo-se
ordinariamente o Conselho de Administração para o fim de tratar dos assuntos da pauta.
Conforme estipulado na convocação e atendendo ao art. 23, § 1° e § 2°, a reunião teve
início às 16h30min em sua primeira chamada com a presença de seis pessoas,
representando metade dos membros do Conselho, provocando o aguardo de 30 minutos
para a composição do número legal. Às 17hOOmin houve o início da reunião, em segunda
chamada, com a presença de 8 (oito) membros do Conselho, atingindo o quorum de 2/3 dos
conselheiros. Registramos as ausências de Mauro Vitor Homem Silva, empresas, Raquel
Corezola Sanches, indicação do Conselho, e Rodopiano Marques Evangelista,
representante do poder público. Registramos também a presença do Associado da APS,
José Borges de Carvalho um dos componentes do Grupo de Trabalho de preparação do
Plano de Trabalho para 2011 da APS. O Presidente do Conselho, Sr. João Neves, nomeou
Terezinha Couto como secretária do Conselho. Colocando em discussão o primeiro assunto
da pauta desta reunião, ou seja: Apresentação das contribuições para o Plano de Ação da
APS, elaborado pelo Grupo de Trabalho especialmente designado para tal, o Sr. João
Neves justificou a presença de José Borges de Carvalho na reunião em decorrência de sua
atuação neste GT. O segundo membro deste GT, Rômulo Aliende, também participará desta
reunião e o terceiro membro do GT, Sra. Maristela Jorge Mitre, que justificou sua ausência.
José Borges apresentou a proposta elaborada pelo GT, explicitando cada item do Plano de
Ação 2011, cuja cópia com detalhamento foi entregue aos presentes a esta reunião,
objetivando a análise e aprovação dos membros do Conselho de Administração da APS.
José Borges também esclareceu que o GT procurou contemplar as sugestões resultantes da
segunda oficina de trabalho da APS, realizada em 16/Dez/2010. As sugestões de atividades
apresentadas pelos subgrupos foram adaptadas para a composição de ações propostas
para 2011, concentrando-se na sua maioria na "Semana Aberta de Sustentabilidade"
programada, em princípio, para a segunda semana de setembro de 2011. Prosseguindo, O
Presidente do Conselho agradeceu a José Borges e aos outros participantes do GT pelo
empenho na elaboração da proposta. Expôs também sua preocupação de que os
participantes das oficinas de trabalho da APS tenham suas contribuições reconhecidas de
alguma maneira para que não se frustrem com a Associação. Dando continuidade, O Sr.
João Neves lembrou aos membros do Conselho que estes devem levar estas sugestões
também para discussão junto aos órgãos que representam e ajudarem na elaboração final
do Plano de Ação 2011. Respondendo a questionamento de um dos presentes, João Neves
esclareceu que representa a APS no GRES, grupo de atuação em sustentabilidade,
coordenado pelo Instituto Ethos e com a participação de outras pessoas da APS, ou seja,
João Borges de Carvalho e Maria José Scassioti, junto com representantes da empresa
Alcoa. O Regimento Interno do Conselho de Administração da APS foi enviado via e-mail
para aprovação aos membros do Conselho e suas regras já estão sendo aplicadas nesta
reunião. O Presidente do Conselho lembrou a todos o que compete ao Presidente do
Conselho, art. 10, e, em seguida, as competências do Conselho, art. 4°, enfatizando incisos I
e 11. Chamou a atenção para a importância das representações que cada membro do
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valer o que determina o Estatuto da APS e o Regime Interno do Conselho, es~camente
no que se refere à presença dos membros do Conselho nas re~~~~é~,\.I..i't1UJ:t,ITOS
Extraordinárias. Foi colocado em discussão também o Parágrafo Unic<l"~~~~iC:ü
Regimento Interno do Conselho, que diz: o Conselho de Administraçát)Rfl;QQetieO(ial'f4n97 1
Conselho de Mantenedores. O segundo assunto da pauta desta reunião, Metas e
providências administrativas urgentes apresentadas pelo ~residente do Conselho da APS,
engloba a criação da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, como prioridades, mas
também, dando prosseguimento à composição da APS, a criação do Conselho
Técnico/Científico e Conselho de Mantenedores, conforme especificado no Art. 4°, paràgrafo
único. Na impossibilidade de concluir o assunto exposto acima, foi convocada nova reunião
a ser realizada no dia 18/Abr/2011, segunda-feira, às 16h30min h, na Casa dos Conselhos,
com a seguinte pauta: Aprovação dos Termos do Plano de Ação para 2011, elaborados pelo
Grupo de Trabalho.Elencar e aprovar os nomes para composição de:- Diretoria Executiva (3'
pessoas) - prioridade - Conselho Fiscal (3 pessoas) - prioridade
Conselho Técnico/Científico - opcional - Conselho de Mantenedores - opcional .Nada mais
havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Eu, Terezinha Couto, redigi a presente
ata que terá sua aprovação com as assinaturas do Sr. João Neves Carvalho de Toledo,
minha e dos demais associados presentes.
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