
quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 
 

O Estatuto!  
 
Caros Colegas. 
 
- Hoje estamos cumprindo mais uma etapa em direção à concretização de um sonho. 
 
- O Estatuto da AAPPREVI tomou forma e está disponível para visualização. Ele se materializou 
saído de um exaustivo trabalho de pesquisa e comparação com outros. Para não cair na 
mesmice burocrática envolvendo excessivos cargos e funções, bem como artigos e itens 
desnecessários, foi feita uma síntese do que há de melhor em conteúdo, tomando por base 
Estatuto anteriormente enxugado por um experiente fundador e dirigente de Entidades: o 
Colega Carlos Valentim Filho. Sem o concurso deste ilustre colaborador não teria sido possível 
chegarmos à forma considerada próxima do ideal, que aqui temos. Durante longo período 
mantivemos contatos quase que diários por E-mails. Passamos por noites mal dormidas na 
digitação de enxertos, alterações, mudanças e aprimoramentos de toda sorte até que, por fim, 
depois de idas e vindas das mais de 20 páginas, ontem à noite recebi o “de acordo” do mestre 
para dar publicidade ao texto final. E dentro de invulgar modéstia recomendou: 
 
- “Claro que acompanharei, com entusiasmo, os comentários sobre o Estatuto. O caminho é 
esse. Não precisa me consultar sobre eventuais modificações na minuta, decorrentes de 
sugestões, boas sugestões, de terceiros. Tenho certeza que virão somar. Doravante, a questão 
do Estatuto está totalmente a seu cargo. Dei minha contribuição, o que fiz com prazer.” 
 
- Portanto Colegas estejam à vontade para seguir a orientação do mestre Carlos Valentim 
Filho, nosso emérito colaborador. A partir de agora a minuta do Estatuto da AAPPREVI está à 
disposição dos seus verdadeiros donos, para avaliação em direção à forma definitiva.  
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