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Ofício nº 012_2020/PRES/ANPPREV/SINPROPREV 

 

Brasília, 05 de maio de 2020 

 

 

Ao Senhor  

ANTÔNIO CARLOS BOLZAN BARBOSA 

Presidente do Conselho Fiscal da ANPPREV e SINPROPREV 

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 001/2020  

 

 

Sr. Presidente do Conselho Fiscal, 

1. Na oportunidade que vos cumprimentamos, queremos tranquilizar todos os membros desse 

prestigioso Conselho de que, não obstante a renúncia de alguns membros da Diretoria, os trabalhos 

de administração da ANPPREV e SINPROPREV, tirante as limitações impostas pela pandemia da 

covid-19 que assola o país e o mundo, estão caminhando na mais perfeita ordem. 

2. Encaminhamos anexa à presente missiva, ata de posse dos suplentes e de deliberação do 

Conselho Executivo, devidamente registrada no cartório competente, que aprovou, por unanimidade, 

com espeque no art. 32, inciso VI, combinado com art. 60 do Estatuto a acumulação das competência 

da Diretoria de Finanças e Patrimônio pela atual Diretora de Administração. 

3. Informar e tranquilizar esse Conselho, como já deve ser de vossa ciência, que inobstante já 

tenhamos Diretora de Finanças em exercício, o ingresso de recursos nos cofres da ANPPREV (o 

SINPROPREV não tem receita direta) independe de qualquer ato de membro do Conselho Executivo, 

pois se dá por meio do sistema de consignação do Ministério da Economia, operacionalizado pelo 

Serpro.  

4. Informar que esse Conselho Fiscal, embora não se olvide o nobilíssimo papel institucional, 

tem suas competências previstas nos estreitos e estritos limites estabelecidos no Estatuto, não se 

confundindo com as competências de representação e gestão da entidade. Exemplo claro disto é o art. 

28 do Estatuto.  
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5. Certos de que o ofício o qual se responde foi originado de uma preocupação com o bom 

andamento dos trabalhos da ANPPREV, lembramos que já existe assembleia geral iniciada e que foi 

suspensa por sessenta dias por conta da pandemia do Covid-19 (ata anexa). 

6. Registre-se que os sessenta dias de suspensão findam em 15/05/2020, data para a qual está 

prevista, desde a sua suspensão, a  retomada da assembleia já iniciada.  

       Atenciosamente, 

 

Thelma Suely de Farias Goulart 

Presidente do Conselho Executivo 


