15/04/11 – Onde tudo começou:
Prezado Sr. Marcos,
Hoje fomos procurados pela ANAPAR para viabilizarmos a ação da ADI, entraríamos como
Amicus Curie pela AAPPREVI e pela FAABB, quanto mais o respaldo das Associações melhor.
Entro em contato com o senhor na próxima semana para viabilizarmos a ação.
Cordialmente,
Vânia Alencar
De: Presidência - AAPPREVI [mailto:presidencia@aapprevi.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 23 de junho de 2011 05:17
Para: Advocacia Sylvio Manhães
Assunto: Reunião da ANAPAR/CONRAF

Prezada Dra. Vânia,
Aguardando a confirmação do honroso convite feito por seu intermédio, para
participarmos das conversações capitaneadas pela ANAPAR acerca da ADIN, encareço
seus préstimos no sentido de conseguir da Presidente Cláudia Muinhos que nossa
convocação seja feita formalmente por e-mail, para que me seja dado o respaldo
necessário à posterior justificativa do ato, junto à Diretoria que presido.
Peço ainda que nesse comunicado informe quem mais participe do encontro, e quais
os elementos que deveremos portar para amparar o que se espera da nossa
presença.
Atenciosamente,
Marcos Cordeiro de Andrade
Presidente Administrativo
Curitiba, 23 de junho de 2011.
AAPPREVI – Associação dos Participantes, Assistidos e Pensionistas do Plano de
Benefícios Nº Um, da PREVI.
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Prezada. Dra. Cláudia Muinhos,
Tendo em vista os compromissos administrativos sabidamente arcados dentro das
associações que se detêm no manto da previdência privada, lhe solicitamos seja
encaminhado por email, conforme acordado junto ao Dr. Sávio em nossa viagem a
Brasília, o convite ao Sr. Marcos Cordeiro (presidente da AAPPREVI), para que este

compareça ao próximo encontro, no dia 27/07/2011, no qual fecharemos os deslindes da
ADI, assim como traçaremos as estratégias jurídicas em nossa intervenção como amicus
curie.
A presença do Sr. Marcos é fundamental para que possamos expor, fielmente, o ponto
de vista que pugnaremos como terceiros interventores, de modo a não restarem embates
jurídicos ou factuais em nossas respectivas fundamentações.
Agradecemos encarecidamente a colaboração
Estaremos à disposição para maiores esclarecimentos e confiantes no sucesso dessa
nossa empreitada!
Att,
ESCRITÓRIO SYLVIO MANHÃES BARRETO
Rua da Quitanda, 19 salas 709/710
Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20.011-030
Tel.: +55 21 2224-7086 - Fax +55 21 2508-9087
E-mail: barreto@nextcon.com

