Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ANEPREM
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dez reuniram-se na sede da São Paulo
Previdência - SPPREV, a Diretoria Executiva e Conselheiros da ANEPREM, constantes
na lista de presença em anexo, O presidente da Aneprem , Sr Luciano abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e dando alguns esclarecimentos quanto os problemas
estruturais (sede, funcionários, transição, etc) que tem gerado dificuldades de
governança, afirmando também que os antigos colaboradores da Anprem com a Juliana,
Flávia e Dr. Gilberto pediram demissão não sendo uma decisão unilateral da presidência
essas substituições. No entanto a Juliana foi contratada para fazer a captação de recursos
para os eventos, devendo essa receber 8% de comissão sobre os valores auferidos.
Luciano faz ainda um balanço das atividades já realizadas, mas admitiu falta de
divulgação e assumiu meia-culpa pelo que está ocorrendo. O presidente do Instituto de
Petrolina-PE e conselheiro da Aneprem, Sr. Emanuel Ferro manifestou sua preocupação
com o clima pesado da reunião e parabeniza pelo lançamento do Prêmio de Boas
Práticas de Governança Corporativa, completando que a entidade deve dar o exemplo,
propondo um Planejamento Estratégico. O Presidente da SPPrev e anfitrião, Sr. Flory
esclareceu sobre os fatos ocorrido em Brasília após a reunião do CONAPREV que
gerou comentários levando a explanação do Presidente. Osório do Instituto de CaruaruPE comenta que a Aneprem tem características de família e a Abipem de empresa, por
isso concorda sobre a necessidade de um Planejamento Estratégico para melhorar a
imagem da instituição perante seus associados, Ministério da Previdência e a sociedade
em geral. Claudio Ramalho do Instituto de Macaé-RJ revela seu constrangimento sobre
o episódio da formação da mesa no evento da CEF, no dia anterior, quando o presidente
da Aneprem não foi convidado. Sugere a confecção de bottons de identificação e de
cartões pessoais para a diretoria. Sandra do Instituo Estadual de Natal-RN, ratifica a
sugestão de criarmos superintendências regionais e fala sobre a existência dos diretores
regionais e da frente parlamentar. Orésimo do Instituto de Assis-SP diz que há muitas
sugestões, mas que elas estão soltas e que não estamos sabendo colocá-las em prática,
apesar da boa vontade. Cristiano, assessor jurídico da Aneprem pede mais formalismo
nas nomeações desses representantes regionais e em outras decisões. Sugere adequação
no Estatuto para institucionalizar os diretores regionais. Herickson do Instituto de
Vitória-ES pede para que seja constituído Grupos de Trabalhos–GT e que seja definido
os nomes dos responsáveis por esses grupos, bem como data para apresentação de
propostas. Britto do Instituto de Barretos-SP opina sobre a necessidade de se cuidar do
problema estrutural, que dá origem a todos os demais, e sugere a urgente mudança e
instalação da sede própria para Brasília, com funcionários e equipamentos. Também diz
que a entidade pode ter uma sub-sede informal na SPPREV, utilizando as instalações do
Instituto como ponto de referência para reuniões. Lucilene do Instituto de Concordia-SC
e Rosana do Instituto de Jaraguá do Sul-SC destacaram o papel da Aneprem e a
importância de maior participação dos Estados e municípios do Sul. Herickson
apresentou o novo site da Aneprem e o boletim informativo a ser veiculado
mensalmente, sendo proposto que abrisse espaço para publicidade. Cristiano apresentou
os orçamentos e estudos para a realização do 10° Congresso Nacional em Belo
Horizonte. Luciano conduziu a formação dos Grupos de Trabalho e fechou os
responsáveis por cada grupo para apresentarem as propostas na próxima reunião de
diretoria/conselho no dia 20/9/2010. Não havendo mais nada a tratar foi dada por
encerrada a reunião.
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