
IBRG{q,
lrsrmrIo BRASlaarRo Ot Ge5Í40 @rr1PÀÊnuAOA

EDITAL DE coNvocAÇÃo pana neuttÃo ExTRAoRDtNÁnta oo
coNsELHo DE ADMtNtsrnaÇÃo teRoc

O lnstituto Brasileiro de Gestão Compartilhada - IBRGC, nos termos do Art. 29, inciso
lll do seu Estatuto Social, convoca os Membros do Conselho de Administração da Entidade,
através do presente edital, de acordo com as disposições estatutárias atinentes, a
participarem da Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 1311212022, através da
plataforma Google meet, conforme segue:

Para participar da videochamada, clique neste link

A reunião terá seu início às 1 5h30 em primeira chamada e í 6h em segunda chamada,
para atendêr a pauta:

Ordem do dia:

- Aprovaçâo do Plano de Gargos, Carreira e Remuneração - PCCR, de todas as
unidades gerides pelo IBRGC e Matriz;

Em Goiânia, 08 de dezembro de 2022

Ludmylla Bast e Barbosa Maqueara
Diretora Prêsidente

Rua 09, número 1279, quadÍa E9,lote 12147, Setor Oeste, Goiânia-Go, CEP 74.110-100
Telefone: (62) 3249.6267

httos://meet.oooqle.com/npt-nzbp-avo
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ATA DE REUNTÃo exrReoRotNÁRtA Do coNsELHo DE ADM|N|STRAÇÃo - tBRGC

O Conselho de Administração do lnstituto Brasileiro de Gestão Compartilhâda - IBRGC,
reuniu-se às 16h, do dia 13 de dezêmbro de 2022, através da platoforma Google meet, através
do link: httos://mêet.oooole com/not-nzbo-evo , em atendimento ao Edital de Convocação de
0811212022, para a deliberação da pauta: - Aprovação do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração - PCCR, de todas as unidades geridas pelo IBRGC e Matriz. O Presidente

do Conselho de Administraçáo do IBRGC, assume os trabalhos, faz o registro da presença

dos membros do Consêlho que ao final assinam lista de presença, da Diretora Presidente, a

Sra. Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara, da Gerentê de Pessoas Sra. Tauana Miranda
Cruz e o Gerente de Relações lnstitucionais, Sr Emerson Moreira Silva. Na sequência foi

convidado a mim, Emerson Moreira Silva, para secretariar os trabalhos, onde prontamente

aceitei. Ato contínuo, passou-se para o assunto da pauta: Aprovação do Plano dê Cergos,
Carreira e Remuneração - PCCR, de todas as unidades gêÍidas pelo IBRGC e Matriz, a

Sra Tauana Miranda Cruz, Gerente de Pessoas, explanou de maneira objetiva e concisa,

como foi elaborado o mateÍial e se colocou a disposiçáo para dirimir dúvidas sobre o mesmo.

Em seguida foi perguntado se todos os membros do Conselho haviam feito a leitura do

material enviado. Todos os presentes confirmaram a leitura do conteúdo da minuta do Plano

de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, de todas as unidades geridas pelo IBRGC e

Matriz. Foi aberto espaço para que hovesse alguma pergunta, sugestão ou crítica. Todos
unanimemente aprovaram o conteúdo do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR.

Todos os membros do Conselho elogiaram a forma como o regmaterial foi elaborado. Com a

aprovação do PCCR, o Presidente do Conselho solicitou que a Sra Ludmylla Bastos e Barbosa

Maqueara, Diretora Presidente, encaminhasse para para averbação em cartório e sua

publicação. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pêlo tempo

necessário à lavratura desta ata. A reunião foi entáo reiniciada, a ata lidâ, achada em ordêm,

aprovada e assinada por todos os presentes. Encerram-se os trabalhos às 16h40. Goiânia,
'13 de dezembro de 2022.

Lu Mendon Eme ilva

Presidente do Conselho de Administração ntao

Ludmylla Bastos e osa Maqueara Tauana Miranda Cruz
Gerente de Pessoas do IBRGCDiretora Presrdente

Ruâ 09, número 1279, quadra E9, lole 12147, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.110-100
Telefone: (62) 3249.6267

É

à
Ê

+.4*



=

a

REPUAUCÁ FEOE NVA OO ARÁsI! . ESTÁDO DE GOIis

Po!.oas Jurídic.i Livro - A
Protocol;zado €m 2l n?nAz2 $:21t53, lob n. i232057,

r.9iltr.do e digitslizado êm 2Al1,Z1ZO22 13:48:52.
AveÍbâdo à mârgârn do í.gi.tro nc 6061 pÍot.: i4g2g63.

$ffi

S.lo El.t.on lco: 000821 221 Zt!//,§B€rOal
Con!uha S.lo: httpsJ/!ee.tjgoju!.bÍ/bulcsr

^i) I \-I'l ,oq Ltó. L-ti/rr-\ ) )-o-Eà-__ê\
, Rogario Lop.t 8.nt-n

ErcraYr .


