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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021.
Às treze horas do dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e um, atendendo a
convocação, reuniu-se o Conselho de Administração da Ferbasa, por videoconferência,
com a utilização da plataforma digital Google Meet, com a presença dos Conselheiros
abaixo elencados. A reunião foi presidida por Geraldo de Oliveira Lopes e secretariada por
Davi Lopes Perez, e teve por objetivo deliberar e aprovar o aditamento ao Termo de
Cooperação e Parceria, que foi celebrado em 22/08/2019, com a Fundação José Carvalho,
entidade de assistência social, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.962.766/0008-75, com sede na Estrada de Santiago, s/nº, Central, Cidade de Pojuca,
Estado da Bahia, no valor complementar de R$ 2.190.011,00 (dois milhões, cento e
noventa mil e onze reais), a ser partilhado entre as Partes, no percentual de 50% para
cada contratante, para viabilizar a implantação do Memorial José Carvalho, cuja
estimativa inicial foi onerada em decorrência da Pandemia da COVID-19, pela escassez de
matéria-prima no mercado, pela alta do dólar e o aumento dos custos com materiais de
construção e fretes, além dos recorrentes atrasos nas entregas dos materiais. A matéria
foi aprovada pelo Conselho que autorizou a Diretoria Executiva a adotar todas as
providências necessárias para celebração do aditivo contratual ao Termo de Cooperação e
Parceria. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Bárbara Klein de
Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes, Guilherme de Alencar Amado, José Ronaldo
Sobrinho, Marcos Sampaio de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo
Dória. Está conforme o original.
Salvador, 23 de dezembro de 2021.
Davi Lopes Perez
Secretário

