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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA
EXECUTIVA E DOS CONSELHOS ADMNISTRATIVO E FISCAL DE 2012
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 14 horas,
reuniram-se na sala de reuniões da RIOPREVIDENCIA, localizado a Rua da
Quitanda, 106 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, os diretores: Heliomar Santos
(presidente), Herickson Rubim Rangel (tesoureiro), Emmanuel Ferro (diretor
regional Nordeste), Claudio M. Lopes Ramalho (diretor regional Sudeste), a
conselheira: Célia Verônica Emidio e as convidadas: Paula Yonara Barbosa e
Nelma Espindula, para deliberarem os assuntos constantes na carta convocatória
do dia 2/5/2012, assim discriminados: 1) Informes Gerais; 2) 12° Congresso
Nacional de Previdência; 3) Processo eleitoral da nova diretoria e conselhos; 4)
Outros assuntos de interesse dos associados. O Presidente Heliomar abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e convidando o Sr. Herickson Rangel
para secretariar a reunião. Este aproveitou para informar que recebeu email dos
conselheiros: Wilson Luiz Franco de Britto, Lucielene Dal Pra Lazzarotti, Terezinha
de Jesus G. de Almeida, Francisco Antonio de Aquino, Antonio Sergio Toniello,
Marcijane França Veloso, Guiomar Souza Pazian e Sandra Maria Garcia de
Oliveira, justificando as ausências e ao mesmo tempo desejando sucesso na
reunião bem como apoio nas decisões do grupo. Ao retomar a palavra, Heliomar
solicitou a ratificação da decisão tomada 2009 admitindo a participação dos RPPS
Estaduais como associados da ANEPREM, por deliberação da Assembléia Geral
Ordinária realizada em Salvador-BA quando da realização do 9° Congresso
Nacional de Previdência. Em seguida passou a palavra a sra Andrea, sóciaproprietária da D’Carmo e Franco Eventos, empresa contratada para organizar o
12° Congresso, que apresentou o escopo da realização do congresso, a disposição
dos espaços disponíveis no Centro de Convenções, ações já efetuadas e
dificuldades enfrentadas. Na ocasião foram apresentados e definidos os modelos de
pastas, canetas e outros materiais a serem disponibilizados aos congressistas. O
Sr. Emanuel Ferro sugeriu confeccionarmos bottons para serem distribuídos aos
associados e apresentou uma campanha de “vendas” (do evento e de filiação). No
quesito eleição ficou do presidente Heliomar publicar no jornal até 30/5 a
convocação para a Eleição 2012 e até 30/6 a convocação para Assembléia Geral
Ordinária, cuja pauta será: alteração do estatuto, eleição da diretoria e conselheiros
para gestão 2012/2015, dentre outros assuntos de interesse dos associados. Em
assuntos gerais, o Sr. Claudio pediu a relação dos emails dos associados, diretoria
e congressistas de 2011. O Sr. Herickson ficou de enviar a maillist que dispõe de
todos os gestores/técnicos previdenciários, assim como de associações e
prestadores de serviços. Após a aprovação de todas as proposições apresentadas,
nada mais havendo a tratar, eu Herickson Rubin Rangel, secretariei e lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente Heliomar Santos.
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