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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA E
DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DA ANEPREM DE 2013
Aos 26 dias do mês de novembro de 2013, às 14 horas, na sala de reuniões da
sede da Caixa Econômica Federal, localizada a Av. Paulista, 2.300, 11º andar, São
Paulo-SP, foi realizada o 3º Encontro de Dirigentes da ANEPREM com a
participação de diretores e conselheiros, conforme lista de presença em anexo, para
deliberarem os seguintes assuntos: 1) Informes gerais da presidência; 2) Avaliação
e prestação de contas do 13º Congresso; 3) Preparativos para o 14º Congresso em
Campinas-SP; e 4) Outros assuntos de interesse dos associados. O Presidente da
ANEPREM, Heliomar Santos, iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos
e convidando o Sr. Herickson Rangel para secretariar a reunião. Este aproveitou
para informar que recebeu email dos conselheiros: Lucielene Dal Pra Lazzarotti,
Antonio Sergio Toniello, Lea Praxedes e Rivelina Almeida, justificando as ausências
e ao mesmo tempo desejando sucesso na reunião bem como apoio nas decisões
do grupo. Heliomar informou a que o 1º vice-presidente, Emmanuel Ferro, solicitou
seu afastamento em definido de suas funções por motivos particulares. Heliomar
também informou que participou de uma reunião em Brasília no último dia
13/11/2013, onde ficou definida a instalação de uma Frente Parlamentar de
Previdência, que será oficializada no dia 11/12/2013, às 15h, nas dependências da
Câmara Federal, na qual convida todos os diretores e conselheiros a participarem
desse ato. Quanto à avaliação do 13º Congresso foi considerado pelos presentes
como um dos melhores eventos já realizados, pelo nível das palestras, pela escolha
do local, pelo número de participantes, pela organização e pelo nível de satisfação
dos patrocinadores. Herickson apresentou um relatório discriminado comprovando
todas as receitas e despesas geradas no evento. Apesar dos custos elevados com
os serviços disponibilizados no hotel, com locação dos espaços físicos e
alimentação, o resultado final, quando da efetivação do recebimento da cota de
patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Banco Regional de Brasília, será
positivo em torno de 53 mil reais. Avaliado os documentos apresentados, foi
aprovada a prestação de contas do 13º Congresso. Na oportunidade foi colocado
em discussão o pedido da APEPP de repasse de parte da cota de patrocínio para
suprir o caixa da Associação uma vez que essa deixou de captar recursos junto aos
patrocinadores por estarem fazendo o evento em conjunto com a ANEPREM.
Herickson sugeriu que fosse repassado a APEPP o valor de 13 mil, cota que ainda
falta a ser repassada pelo BRB. Colocado em discussão foi aprovado o referido
valor assim que recebermos. Para o evento de 2014, Heliomar ratificou o
pronunciamento feito em Porto de Galinhas-PE sobre o local do 14º Congresso ser
no estado de São Paulo, já que o número de participantes desse Estado foi a 3ª
maior caravana registrada no 13º Congresso, perdendo para o estado anfitrião,
Pernambuco e o estado de Mato Grosso do Sul, local onde foi realizado o 12º
Congresso. Heliomar sugere o município de Campinas-SP, por ter aeroporto e uma
ótima infraestrutura, bem como convida os participantes para fazerem uma visita as
instalações da rede hoteleira local. Heliomar Informa também que foi agendada uma
visita ao Instituto de Campinas – CAMPREV na pessoa do presidente, sr. José
Ferreira Campos com vistas a conhecer melhor o munícipio. Herickson sugere
convidar a APEPREM para estar junto da ANEPREM neste Congresso. Sandra se
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prontificou entrar em contato com Guiomar, vice-presidente da Apeprem, para
antecipar o convite. Herickson comunicou, a pedido da conselheiro Lea Praxedes, a
realização do I Encontro Previdenciário Estadual da ASPREVPB a ser realizado nos
dias 13 e 14 de março de 2014. Por fim foi analisado o pedido da sra. Rivelina
Almeida, presidente do Instituto de Bom Conselho-PE em assumir o lugar que era
ocupado pela antiga gestora do Instituto e conselheira na Aneprem. Analisado o
pleito, foi validada sua entrada para o conselho, bem como será estendido essa
prerrogativa aos demais gestores que assumirem o lugar daqueles que exerciam a
função de conselheiro na ANEPREM. Nada mais havendo a tratar, eu Herickson
Rubim Rangel, secretariei e lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo
presidente Heliomar Santos.
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