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EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão por Resultados - IGPR,
no uso de suas atribuições, e termos do §1º do art. 26 do Estatuto Social do IGPR, e por solicitação
da Presidente do Conselho de Administração do IGPR, CONVOCA os membros do Conselho de

§

Administração para participarem de REUNIÃO ORDINÁRIA no dia 09 de julho de 2021, a se

~

realizar na sede do IGPR, localizada na Av. Goiás, Nº 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902 e 903.

""

Edifício Governador Magalhães Pinto. CEP: 74010-010, Goiânia - Goiás com primeira convocação
às 17h com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos membros e, em segunda convocação às
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17h 15min, que se instalará com qualquer número de membros, conforme §1º do art. 26 do ,;
o

~
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Estatuto e que terá a seguinte ordem do dia para deliberação:
1 - Eleição de Novos Conselheiros;
2 - Renúncia de Conselheiro;
3 - Apresentação do novo Organograma para deliberação e aprovação do Conselho de
Administração;
4 - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de profissionais médicos para
o Complexo Regulador Estadual;
5 - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de pessoal administrativo para
o Complexo Regulador Estadual e para a sede do IGPR;
6 - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de empresa especializada em
locação de máquinas e equipamentos de informática para o Complexo Regulador Estadual;
7 - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de empresa especializada em
locação de grupo gerador, visando atender o Complexo Regulador Estadual;
8 - Informes de Interesse Geral;

Goiânia (GO), 07 de julho de 2021.

te do Conselho de Administração
Instituto de Gestão por Resultados

INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTA DOS
CNPJ: 20.288.745/0001 -05
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO DE GESTÃO POR
RESULTADOS-IGPR.
PREÂMBULO
Data da Reunião:

09 de julho de 2021

Local de Realização:

Avenida Goiás, nº 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902 e 903,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edifício Governador Magalhaes Pinto, Setor Central, CEP
74.010-010 - Goiânia- Goiás

--------------·------------------------

Instalação:

( ) 17h - Primeira convocação
( X ) 17h 15min - Segunda convocação

--------------------------------------------------------------------

Conselheiros com direito

1 - Maria Alice de Sousa Vieira

ao voto:

2 - Guilherme Augusto Batista Carvalho
3 - Patrícia Gomes Amorim
4 - Wendell Pereira Soares
5 - Amanda Dias de Jesus
6-Alexandre Nascimento Pinheiro
7 - Marcus Bruno Alves Santos
8 - Rayane Sales Silva
9 - Gilmar Moreira do Nascimento
10- Wiuarleys Moreira dos Santos
11 - Ivna Olimpio Lauria
12 - Priscilla Fernandes Veríssimo

- - - - - - - - ------------------ - - - - - - - - - - -------------------- - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentes:

1 - Maria Alice de Sousa Vieira

2 - Guilherme Augusto Batista Carvalho
3 - Patrícia Gomes Amorim
4 - Wendell Pereira Soares
5 - Amanda Dias de Jesus
6 - Alexandre Nascimento Pinheiro
7 - Marcus Bruno Alves Santos
8 - Rayane Sales Silva
9 - Gilmar Moreira do Nascimento
10- Wiuarleys Moreira dos Santos
11 - Ivna Olimpio Lauria
12 - Priscilla Fernandes Veríssimo
- - - - - --------------------------------------------------------------------------------

Ordem do dia:

- - - - - ---------------------

1 - Eleição de novos Conselheiros;
2 - Renúncia
de Conselheiro;
-------------------- ----- - - - - - - - -----------------------------------
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Reunião convocada por:

3 - Apresentação do novo Organograma para deliberação
e aprovação do Conselho de Administração;
4 - Aprovação de novo chamamento público para a
contratação de profissionais médicos para o Complexo
Regulador Estadual;
5 - Aprovação de novo chamamento público para a
contratação de pessoal administrativo para o Complexo
Regulador Estadual e para a sede do IGPR;
6 - Aprovação de novo chamamento público para a
contratação de empresa especializada em locação de
máquinas e equipamentos de informática para o
Complexo Regulador Estadual;
7 - Aprovação de novo chamamento público para a
contratação de empresa especializada em locação de
grupo gerador, visando atender o Complexo Regulador
Estadual;
8 - Informes de Interesse Geral;
Guilherme Augusto Batista Carvalho
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Reunião presidida por:
Guilherme Augusto Batista Carvalho
Reunião secretariada por: Wendell Pereira Soares

- - --

- - - - - - - - - - - - - ------------·----------------------------------------------------

DEUBERAÇÕES, REGISTROS E ANOTAÇÕES
1 - Eleição de Novos Conselheiros

O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão por Resultados, senhor
Guilherme Augusto Batista Carvalho, iniciou os trabalhos da Reunião Ordinária às 17:15,
cumprimentando os conselheiros e conselheiras, agradecendo pela presença de todos e todas.
Em seguida abriu a pauta apresentando os dois novos candidatos a conselheiros, a partir de suas
credenciais profissionais e acadêmicas. Primeiramente o Presidente do Conselho de
Administração, o senhor Guilherme apresentou o senhor Alexandre Pinheiro Nascimento, que é
Advogado, bacharel em direito pelo Centro Universitário de Goiás (UniAnhanguera), especialista
em docência do ensino superior pela Universidade Norte do Paraná (Unopar), especialista em
Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Constitucional pela Universidade Cândido
Mendes (UCAM), especialista em Ensino Interdisciplinar em Infância e Direitos Humanos pela
Universidade Federal de Goiás (UFG), Mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade
Federal de Goiás (UFG).
Alexandre Nascimento Pinheiro, Brasileiro, solteiro, advogado e professor universitário,
portador dos Documentos de Identidade nº 5496365 e Cadastro de Pessoas Físicas nº
037.385.221-12, residindo na Rua SP 19, Quadra 29, Lote 17, Setor Perim, Goiânia, Goiás, CEP:
74.580-410.
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POR RESULTADOS

O Presidente do Conselho de Administração também apresentou a senhor a senhora Ivna
Olímpio Lauria, que é advogada, pós-graduada em Gestão Empresarial, Direito Administrativo
e Constitucional e Advocacia Cível com ênfase em Docência. Também Mestra em
Desenvolvimento e Planejamento Territorial (PUC-GO). Atuou no serviço público por mais de
dez anos e hoje atua também como professora universitária na área de Direito Civil,
Constitucional e Administrativo.
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Ivna Olímpio Lauria, Brasileira, casada, advogada e professora universitária, portador dos
Documentos de Identidade OAB n!! 18533 e Cadastro de Pessoas Físicas n!! 758.170.801-25,
residindo na Viela 1 Quadra 8A, Lote 32, Parque Industrial de Goiânia, Goiânia, Goiás, CEP:
74.630-102.
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O Presidente agradeceu pelo comparecimento dos dois candidatos e afirmou aos conselheiros, .B
o
que sem dúvidas são pessoas de notória capacidade técnica, que podem, caso eleitos, elevar ainda &::
......
mais a qualificação técnica deste instituto.
:;s
,o,:

Na sequência o Presidente abriu a palavra para os conselheiros. A conselheira Amanda se disse
perplexa com o currículo apresentado pelos candidatos e enfatizou que qualquer outra
Organização Social teria extrema sorte em ter quadros qualificados como eles. O senhor Gilmar
reiterou as palavras da conselheira Amanda, bem como a senhora Rayane.
Na sequência o presidente abriu a votação para a eleição dos novos conselheiros. Todos votaram
favoravelmente, portanto, foram eleitos por unanimidade e agora passarão a ter direito de voto.
Foi concedida a palavra aos novos conselheiros. A senhora lvna agradeceu o voto de confiança e
o senhor Alexandre se disse honrado ao integrar os quadros do Conselho de Administração do
IGPR.

12 - Renúncia de Conselheiro
O Presidente do Conselho de Administração deu seguimento à pauta informando que foi
procurado pela senhora Solange Marques de Oliveira Lannes, conselheira do instituto, no intuito
de apresentar sua carta de renúncia de suas funções junto ao instituto. A carta foi lida aos
conselheiros:
Eu, Solange Marques de Oliveira Lannes, Brasileira, casada, Pedagoga, portadora dos
Documentos de Identidade nº -3500746 e Cadastro de Pessoas Físicas nº 774.050.801-20, residindo
na Rua Rua Itapecurí, quadra 18, Lote 06, Setor Goiânia 2, Goiânia-GO CEP: 74663-350, venho por
meio deste instrumento comunicar que a partir desta data estou RENUNCIANDO ao cargo de
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conselheira de administração desta instituição, bem como me desligando do quadro de
associados.
Segundo o presidente, a conselheira lhe disse que devido a compromissos profissionais ela não
conseguiria mais se dedicar aos trabalhos do conselho com o compromisso que é necessário.
Na sequência o senhor Wendell destacou o extremo profissionalismo da senhora Solange e que
de fato esta é uma atitude sensata. A senhora Maria Alice destacou que a senhora Solange fará ....
falta nos trabalhos do conselho. Não tendo mais nada a tratar dentro desta pauta, o presidente
deu sequência.
~

f

.....--------,------------------------------------, ~
: 3 -Apresentação do novo Organograma para deliberação e aprovação do Conselho de §
...e.
Administração;
o

õ....
o

Na sequência o Presidente do Conselho de Administração iniciou a apresentação da primeira ~
pauta enviada pelas superintendências do IGPR. A primeira delas foi a da reorganização do
:;::
organograma do instituto. Segundo o presidente, o que lhe foi repassado pelas superintendências ~
li;
é que esta readequação na estrutura visava contemplar a melhor operacionalização dos trabalhos .....
por setores, bem como excluir cargos não ocupados dentro da estrutura.
A senhora Rayane pediu a palavra e questionou se estes cargos não podem porventura ser
ocupados em outro posteriormente? O presidente disse que fez o mesmo questionamento aos
superintendentes, no entanto o que lhe foi respondido é que não, pois como a estrutura das
superintendências estavam sendo rearranjadas, portanto todos os cargos e funções ou foram
recriados abaixo de outras superintendências, ou seriam reconfigurados, posteriormente, no
entanto, dentro da nova estrutura de superintendências. A senhora Maria Alice e o senhor
Wendell se disseram céticos quanto à reconfiguração, uma vez que os trabalhos poderiam ser
rearranjados dentro da estrutura que já existe, e votar ponto a ponto, sem ter de alterar os nomes
dos cargos. O presidente propôs que um voto de confiança fosse dado, e caso haja a necessidade
de revogar, que este conselho seria acionado novamente para fazê-lo.
O presidente então abriu a votação. Houve oito votos, sendo dos senhores a favor e três
contrários:

A favor:
1 - Guilherme Augusto Batista Carvalho
2 - Patrícia Gomes Amorim
3 - Amanda Dias de Jesus
4-Alexandre Nascimento Pinheiro
5 - Marcus Bruno Alves Santos
6 - Gilmar Moreira do Nascimento
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7 - Wiuarleys Moreira dos Santos
8-Ivna Olímpio Lauria
Contrários:
1 - Maria Alice de Sousa Vieira
2 - Rayane Sales Silva
3 - Wendell Pereira Soares

Portanto, a partir dos critérios presentes no Artigo 2°, § 3° do estatuto social vigente do IGPR, a pauta
foi aprovada.
4 - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de profissionais médicos para o
Complexo Regulador Estadual;

O senhor Guilherme deu seguimento às pautas demandadas pelas superintendências do IGPR, a
partir da apresentação de proposta para a abertura de novo chamamento público, visando
contratar médicos para o IGPR.
O senhor Wiuarleys disse acreditar firmemente que essa seja uma medida necessária, uma vez
que pelo que ele tem acompanhado nos hospitais onde trabalha, a demanda por leitos está cada
vez maior, logo há a necessidade de a regulação estadual intensificar o seu papel intermediador
de vagas. Nenhum outro conselheiro se pronunciou.
O Presidente colocou a pauta em votação. Não houve objeções e a pauta foi aprovada por
unanimidade.
5 . - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de pessoal administrativo para o
Complexo Regulador Estadual e para a sede do IGPR;

O senhor Guilherme, Presidente do Conselho de Administração, prosseguiu com pautas
demandadas pelas superintendências do IGPR, a partir da apresentação de proposta para a
abertura de novo chamamento público, visando contratar pessoal administrativo para o CRE e
para a sede do IGPR.
O senhor Wiuarleys pediu novamente a palavra e disse que assim como na pauta anterior,
acredita que o motivo de novas contratações é o mesmo da pauta anterior, ou seja, aumento de
demandas. A senhora Ivna perguntou se houve grandes baixas no quadro de pessoal nos últimos
tempos que justifique a contratação? O presidente respondeu que o departamento pessoal lhe
afirmou que entre os meses de janeiro a março houve um número considerável de rescisões,
portanto a proporção de pessoal administrativo necessário para manter o andamento dos
trabalhos é maior. A senhora Ivna se disse satisfeita com a resposta.
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POR RESULTADOS

O Presidente na sequência passou a pauta para a votação. Foi aprovado por unanimidade.
6 - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de empresa especializada em locação
de máquinas e equipamentos de informática para o Complexo Regulador Estadual;

Na sequência, o senhor Guilherme, Presidente do Conselho de Administração, prosseguiu com
pautas demandadas pelas superintendências do IGPR, a partir da apresentação da proposta de
abertura de novo chamamento público para a contratação de empresa especializada em locação
de máquinas e equipamentos de informática para o Complexo Regulador Estadual.
O Presidente do Conselho ressaltou que algumas reuniões antes a mesma pauta foi tratada, no
entanto, visando a contratação de máquinas e equipamentos de informática para o IGPR, visto
que os colaboradores têm de utilizar seus computadores pessoais para laborar. O que as
superintendências solicitaram é que o conselho autorize os mesmos trâmites, só que para os
colaboradores do Complexo Regulador Estadual. Não houve nenhum comentário ou perguntas
posteriores por parte dos conselheiros.
Sendo assim, o presidente encaminhou para a votação. A pauta foi aprovada por unanimidade.
7 - Aprovação de novo chamamento público para a contratação de empresa especializada em locação
de grupo gerador, visando atender o Complexo Regulador Estadual;

Prosseguindo, o senhor Guilherme, Presidente do Conselho de Administração, prosseguiu com
as pautas demandadas pelas superintendências do IGPR, apresentando a solicitação de abertura
de chamamento público para a contratação de empresa especializada em locação de grupo
gerador, visando atender o Complexo Regulador Estadual.
O presidente ressaltou que o atual contrato se encontra em estado emergencial e a abertura de
novo edital de seleção visa regularizar a contratação de uma empresa que atenda as necessidades
do Complexo Regulador Estadual, que não pode parar, uma vez que todo maquinário do
estabelecimento necessita de energia constantemente.
O presidente na sequência perguntou se havia alguma pergunta ou comentário? Nenhum dos
presentes se manifestou, então o presidente passou à votação. Todos os presentes votaram
favoravelmente. Portanto a pauta foi aprovada por unanimidade.
1

8 - Informes de Interesse Geral;

Na sequência o Presidente do Conselho informou que a data prefixada para que ocorra a próxima
assembleia será no dia 13 de agosto. Na sequência o senhor Guilherme agradeceu a presença de
todos e todas mais uma vez, reiterou as boas vindas aos novos conselheiros e encerrou a reunião.
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Eu, Wendell Pereira Soares, na função de secretário da reunião, lavrei a ata às 18:02.

Au, ~

residente do Conselho de
Administração -IGPR

I

PROTESTO,
REGISTRO DE TiTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS --!URÍOICAS DE GOIÂNIA

Pessoas Jurídicas Livro -A
Protocolizado em 14/07/2021 11 :03:26, sob nº 1720099,
registrado e digitalizado em 22/07/202115 :42:01 .
Averbado à margem do registro nº 5981 Prot. : 1462446.
Emolumentos : R$ 58,19155 : RS 2,91 Fundos: R$ 21 ,11 Correios·
RS OOutras Desp : O Tx. Judie. : R$ 16,33
Total : R$100,72
Selo Eletronico : 00082107210429513479
Consulta s~
://see.tjgo.jus.br/bJI
.,~

s Bemadeth S. de Souza Barreto
Escrevente

Fone: (62) 3224-4209
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE
GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR
LISTA DE PRESENÇA
Data da reunião: 09/07/2021

Nome

Assinatura

Amanda Dias de Jesus
Rayane Sales Silva
Gilrnar Moreira do Nascimento
Marcus Bruno Alves Santos
Maria Alice de Sousa Vieira
lvna Olímpio Lauria
Patrícia Gomes Amorim
Priscilla Fernandes Veríssimo
Wendell Pereira Soares
Guilherme Augusto Batista Carvalho
Wiuarleys Moreira dos Santos
Alexandre Nascimento Pinheiro
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Instituto de Gestão
por Resultados

(62) 3954-4725

cornunicocao@igpr.org.br

CARTA DE RENUNCIA

Ao
Sr. Guilherme Augusto Batista Carvalho
Presidente do Conselho de Administração
-Instituto de Gestão por Resultados -IGPR

...
o::

Eu, Solange Marques de Oliveira Lannes, Brasileira, casada, Pedagoga, portadora dos ~
o
Documentos de Identidade nº - 3500746 e Cadastro de Pessoas Físicas nº 774.050.801-20, o
residindo na Rua Rua Itapecurí, quadra 18, Lote 06, Setor Goiânia 2, Goiânia-GO CEP: .t:
74663-350, venho por meio deste instrumento comunicar que a partir desta data estou ~
....
RENUNCIANDO ao cargo de conselheira de administração desta instituição, bem como ~
.,....,
me desligando _do quadro de associados.

.s

Goiânia, 06 de Julho de 2021

olange Marques de Oliveira Lannes

, e o:

,.

Reconheço por verdade
S DE OLIVE
resença.
'"O
07/07/2021 -

Av. Goiás, n!! 625, Quadra 09, Lote 67, Solo 902/903,

CNPJ: Se e: 20.288.745/0001-05

Edifício Governador Mogol hães, Goiânia - GO, CEP:

Filial 20.2 8.745/0002-96
Razão So ia/: Instituto de Gestão

74010-010

Por Resui adas - IGPR
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POR RESU LTADOS

INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR
LISTA DE ELEITOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.1 Membros Eleitos Pelos Conselheiros na Reunião do dia 12/11/2020 - Mandato 12/11/2020
- 22/11/2022.
Gilmar Moreira do Nascimento, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
analista financeiro, domiciliado em Goiânia (GO), na Avenida Francisco de Melo, Quadra 63, Lote
16, no Residencial Ilhas das Flores VI, bloco 2, Apartamento 303, Cep 74345-210, portador do
RG nº 3715733 DGPC/GO e CPF nº 860.924.991-34.

....

o::

-o

-

Amanda Dias de Jesus, brasileira, solteira, Psicóloga, domiciliada em Goiânia (GO), na Rua §
Sergipe, Quadra 8, Bl 16, Ap 304, Setor Urias Magalhães - CEP 74.565-004, portadora do RG nº ~
5533640 SSP/GO e CPF nº 033.906.781-07.
...,,
,;...

Rayane Sales Silva, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada,
domiciliada em Goiânia (GO), na Avenida Interligação, Lote 26, Condomínio Residencial Parque
Gran Rio, Apartamento 102, Bloco I, Setor Chácara Santa Rita - Cep 74455-050, portadora do RG
0305162320069 SSP/MA e CPF nº 039.510.501-36.
Marcus Bruno Alves Santos, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
empresário, domiciliado em Goiânia, na Rua W 82, Quadra 2, Lote 2, Village Veneza, CEP
74.366-104, portador do RG nº 5740816 SSP/GO e do CPF nº 752.877.491-04.

1.2 Membros Eleitos pelos Conselheiros na Reunião do dia 11/02/2021 - Mandato 11/02/2021
- 22/11/2022.
Wiuarleys Moreira dos Santos, brasileiro, enfermeiro, domiciliado em Goiânia (GO), na Rua 15,
Quadra F, Lote 5, no setor Vila Santa Helena, Cep 74.805.180, portador do RG nº 5377936
SSP/GO e CPF nº 044.689.261-04.
Priscilla Fernandes Veríssimo, brasileira, educadora fisica, domiciliada em Goiânia (GO), em
Av. Fued Jose Sebba, nº 1245, Vila Santa Helena - CEP 74805-100, portadora do RG nº 4729310
SSP/GO e CPF nº 009.659.091-23.

1.3 Membros eleitos pelos empregados na reunião de 10/09/2020 - Mandato indeterminado
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Guilherme Augusto Batista Carvalho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens, cientista político, domiciliado à Rua Vitória Régia, nº 249, Condomínio Quartier Saint
Martin II, Setor Urias Magalhães, CEP 74565-006, portador do CPF 043.850.431-32 e RG
4996708 SSP/GO.

1.4 Membros eleitos pelos empregados na reunião de 19/11/2020- Mandato indeterminado
Patrícia Gomes Amorim, brasileira, solteira, assistente administrativa, domiciliada à A v. Rio
Verde, Qd 123, Lt 11, Ap. 404 - Setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia, CEP 74.915-420,
portadora do CPF 022.329.201-00 e RG 552273 SSP/GO.
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1.5 Membros Eleitos pelos Conselheiros na Reunião do dia 22/11/2019 - Mandato 22/11/2019
- 20/07/2021.
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Sebastião Veloso Filho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, enfermeiro,
domiciliado à Rua 239, Lt 3, Qd 703 , CEP 74.655-170, Vila Monticelli, portador do CPF
077.387.491-72 e do RG 506728 SSP/GO.
Wendell Pereira Soares, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens,
comerciante, domiciliado à Rua da Glória, Qd 77, lt 45 - Residencial Santa Fé I, CEP 74.395-625 ,
portador do CPF 792.835 .601-59 e RG 3150550 SSP/GO.

1.6 Membros eleitos pelos conselheiros na reunião de 19/11/2019 - Mandato de 19/11/2019 a
20/07/2021.
Maria Alice de Sousa Vieira, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens,
comerciante, domiciliada à Av T4, nº 880, Ap 1904-A, Setor Bueno, CEP 74.230-030 - Goiânia
(GO), portadora do CPF 251.285.661-53 e do RG 1906069 SSP/GO.

1.7 Membros eleitos pelos conselheiros na reunião de 09/07/2021 - Mandato de 09/07/2021 a
22/11/2022.
Ivna Olímpio Lauria, brasileira, casada, advogada e professora universitária, portadora dos
Documentos de Identidade nº 2229376 SSP/GO, OAB/GO nº 18533 e Cadastro de Pessoas Físicas
nº 758.170.801-25 , residindo na Viela 1 Quadra 8A, Lote 32, Parque Industrial de Goiânia,
Goiânia, Goiás, CEP: 74.630-102.
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Alexandre Nascimento Pinheiro, brasileiro, solteiro, advogado e professor universitário,
portador dos Documentos de Identidade nº 5496365 SSP/GO e Cadastro de Pessoas Físicas nº
037.385.221-12, residindo na Rua SP 19, Quadra 29, Lote 17, Setor Perim, Goiânia, Goiás, CEP:
74.580-410.

Presidente Executiva
Instituto de Gestão Por Resultados - IGPR
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