segunda-feira, 18 de janeiro de 2010
Nomes para a Diretoria
Caros Colegas.
Estamos diante da mais difícil tarefa para consolidar a criação da AAPPREVI: a eleição da 1ª
Diretoria para comandar os seus destinos a partir da fundação.
Considerada a etapa decisiva, deverá ser amplamente debatida entre os prováveis fundadores.
Por isso lanço um apelo formal a todos os engajados no projeto, notadamente aqueles que
tenham disponibilidade e interesse para se envolver pessoalmente.
Somente para os cargos do Conselho de Administração é exigida residência na Cidade Sede da
Entidade – Curitiba (PR), até decisão em contrário.
Os demais postos poderão ser exercidos à distância pela oferta de meios operacionais:
telefone, correio e internet (e-mail, skype, vídeo conferência).
Em tese a primeira Diretoria será composta de 10 membros, assim distribuídos:
Conselho de Administração (CONAD) = 04 efetivos.
- Presidente.
- Vice-presidente Administrativo.
- Vice-Presidente de Assuntos Previdenciários, culturais e de Esportes.
- Vice-Presidente Financeiro.
Conselho Fiscal (CONFI) = 06 (03 efetivos e 03 suplentes).
Partindo do pressuposto de que todos os participantes são dotados de larga experiência,
adquirida nos tempos de funcionários do Banco do Brasil, para qualquer cargo está descartada
a exigência de formação profissional (universitária ou especializada). As atribuições inerentes
estão delineadas nos capítulos próprios do Estatuto, disponível para consulta.
Para ajudar na escolha dos futuros dirigentes ousei pinçar nomes entre os participantes do
Blog, usando como parâmetro a freqüência e coerência dos seus comentários publicados. Esta
indicação não tem caráter oficial, até porque não conheço a todos nem me cabe esse direito.
Destina-se à apreciação dos próprios mencionados e dos demais colegas. Assim, eis os nomes
que proponho figurar entre os que serão escolhidos para composição da 1ª Diretoria, a ser
eleita por ocasião da ASGER de fundação, em data a ser definida oportunamente:
Airton Portilho Magalhães, Alcides Maurício, Alexandre Marcos, Amadeu Tamandaré, Ana
Mohamed, Antonio Américo Ravacci, Antonio Carvalho, Aparecida de Mirassol do Oeste, Ari
Zanella, Artur Távola Brandão, Carlos Armando, Aroldo de Luiziânia(GO), Carlos Procópio Dias
da Cruz, Carlos Mariano, Carlos Valentim Filho, Cláudio Pavan, Domini, Duca, Eduardo Köeler,
Elizabete Gomes, Fernando Caldeira, Fernando Luiz Delgado de Miranda, Francisco Rodrigues,
Gabriela Guerreiro, Gasampa, Geraldo Guedes, Henrique Almeida, Ivan Rezende da Silva,
Jacira Lemes, Jader Silva Penha, James Paiva, Jander, Jane Torres de Melo, Jean Nogueira Lima,
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Jeanne, JJ Santos, Joana Barandas, João E. de D. Lima, João Santana Moura, Joaquim Luiz, Jorge
Teixeira, José Benedito Monteiro, José Carlos Ferrari, José Gilvan P.Rebouças, José Omar A.
Coelho, José Luiz de Goiânia(GO), Juarez Barbosa, Lázara Rabelo, Leão de Coromandel,
Leonardo Giorgini, Leomax, Lourdes Ferreira Lema, Luiz Alberto Gomes, Luiz Baruck, Luiz
Kyoshi, Maciel Silva de Almeida, Manoel da Costa Ribeiro, Manoel Sales de Oliveira, Marco
Aurélio Damiano, Maria Auxiliadora, Maria Elizabeth G. Chagas, Maria Inês de Lima, Mariano
Branquinho, Mauro de Divinópolis, Mauro Sérgio, Menezes, Neidemar Pereira, P.Renato, Paulo
Antunes de Oliveira, Paulo Beno e Leda Goellner, Paulo Cordeiro, Paulo Renato do Amaral,

Pedro Barbosa, Pedro Luiz Fernando, Plínio Gonçalves, PRCirne, Raul Avellar, Ricardo Annoni
Neto, Roberto Varella, Rogério Carvalho, Rosalina de Souza, Rubem Tiné, Sandra
(simplesmente), Sandra Alves do Patrocínio, Sandra Rebeca, Saulo Sartre, Sérgio Figueiredo,
Sérgio Inocêncio, Solonel Jr, Vantuil Castro, Vera Lúcia, Zaidan Costa, Zé Luiz Pucci. Zoroastro
Artiaga.
Se o seu nome não faz parte desta relação nada impede que nela seja incluído, por você ou por
um colega que o/a queira na Direção, pois todos os cargos estão disponíveis e não há cartas
marcadas. A manifestação de pretensão está aberta a todos os interessados. Também, todos
os nomes serão submetidos ao CANAEL e à condição de participantes do PB1.
Do total de adesões será constituída uma ou mais chapas para apreciação antecipada, com
vistas ao consenso na indicação à ASGER.
Para agilizar os trabalhos de composição, peço aos desimpedidos para colaborar a gentileza de
manter contato fornecendo endereço (e-mail e telefone) e nome completo, indicando suas
disponibilidades. As manifestações deverão ser registradas até o dia 24/01/10, mesmo para
aqueles que declinarem da indicação, e os canais para contato (sem trânsito no Blog) são:
cadastro@previplano1.com.br
contato@previplano1.com.br
marcosmca@yahoo.com.br
Do resultado desta consulta depende a definição de data para a Assembléia de fundação da
AAPPREVI.
Para o evento não haverá obrigatoriedade de comparecimento: as assinaturas dos eleitos, com
firma reconhecida, serão colhidas mediante correspondência específica. Exceção feita aos
cargos do CONAD que exigem comprovação de residência e de presença.
Obrigado a todos.
Marcos Cordeiro de Andrade – Curitiba (PR) – 18/01/2010
Postado por Marcos Cordeiro de Andrade às 11:33
46 comentários:
Obs. Os nomes em negrito foram aclamados, e hoje fazem parte da Diretoria da AAPPREVI, em
Curitiba (PR), 05 de setembro de 2011.

