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As dez horas do dia cinco de novembro de mU novecentOs

e noventa e urn, no Auditorio da CoordenacaO de Selegao e Treina

mento, no l7 andar do Anexo I da Camara dos Deputados, em Brasi

ha, DF, reahizou-se ASSEMBLEIA GERAL lYE APOSENTADOS corn 0 objeti

vo de apreciar redaçao final de minuta de Estatuto da Associacao

dos Servidores AposentadOs da Camara dos Deputados, elaborada pe

la cornissao especialmente designada para esse fim, decidindo, tarn

bm, sobre eleiçao da prirneira Diretoria da Entidade, se assim

for entendido, tudo conforme convite de 11 de outubro Gitirno. Corn

parecerarn duzentos e treze aposentados, tendo todos assinado acorn

petente lista de presença, devidamente arquivada. Iniciados os tra

baihos sob a presidencia do sr. Gentil Humberto Barbosa, foi sub-

metida a apreciaçao da assemblia a minuta de Estatuto. Na oportu

nidade, fol franqueada a palavra a quem dela quizesse fazer uso,

bern como oferecer emenda ou qualquer sugestao. A rnateria passou,

ento, a ser exarninada e discutida, sendo acoihidas determinadas

emendas. Finalmente, veio a ser aprovado o Estatuto, corn a reda

ço que se anexa a presente ata e que dela fica fazendo parte in

tegrante. Dando prosseguirnento aos trabaihos, foi eleita, por ada

maçao, a seguinte Diretoria: Presidente: Jolimar Corra Pinto; Vi

ce-Presidente-Edson Paulo Pacheco Dutra; Vice-Presidente-Marialba

Mesquita da Fonseca; Vice-Presidente-Luiz Roberto Bastos Serejo;

Primeiro Secretario-Haydea Pires; Segundo secretario-josimira RI

beiro Alves; Tereceiro Secretario-Marisa da Silva Mata; Primeiro

Tesoureiro-Roberto de Medeiros Guimaraes; Segundo Tesoureiro- Ro

berto dos Santos Duarte; Terceiro Tesoureiro-Oraida Policena de

Andrade Campos; Membros do Conselho Fiscal: Ivannoeh Lopes Rosa,

Jose Pereira Caputo e Carlos Alberto Ramos; Suplentes do Conseiho

Fiscal: Paolo Orlando Piacesi, Pedro Victor Mafra e Lea Martinsj

de Faria. 0 mandato da Dretoria ora eleitaval ate marco de 1993,

quando nova elei.çao vier a ser realiza.da, nos termos do Estatuto

aproado. Aindao sr. e.ntil Humbºrto Barbosa anifestou o seu a

radecimento aos integrantes do programa VIVA e notadamente ao sr.
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Faria. 0 mandato da D.retoria ora eleita vai ate marco de 1993, ‘

j quando nova eleiçao vier a ser reali*zada, nos termos do Estatuto

‘
aproado. Ainda 0 SF. entil Humberto Barbosa manifestou o seu a

gradecimento aos integrantes do programa VIVA e notadamente ao Sr.

J:jJton Jos . Miguel, pelo que fol feito corn o objetivo de pos-

sibihitar o.present.acontecirnento. 0 sr. Gentil Humberto Barbosa

arbern propose foi aco1hic cue toios Os aposentaocs presentes
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nos termos do art. 35 do Estatuto. Tr’ansrnitida a direçao dos tra

baihos ao Presidente eleito, Jolimar Corra Pinto, pelo mesmo, de

pois de formular agradecimentos pela confiança que mereceu dos co

legas e de enaltecer o trabaiho da Comisso responsâvel pela minu

ta do Estatuto, foi apresentado programa das atividades que pre-

tende desenvolver duarante a sua gestao, esperando contar corn a

coiaboraçao de todos para que possa haver sucesso, no interesse

geral. Faiou, tambem Marialba Mesquita da Fonseca, Vice-Presiden-

te, sobre o que pode ser feito pela Associaçao, em favor at da

administraçao geral. Franqueada a palavra, o sr. Walter Caldastor

nou publico 0 seu reconhecimento de que a atividade da sra. Iris

Berlinck teve o mrito de lançar a idia da qual velo a resuitar

esta Associaç.o, ora instalada; essa manifestaço mereceu aplau

SOS da assembiia. Nada mais havendo a tratar, a reuni.o 101 en-

cerrada as doze horas e dezrninutos. Para constar, eu, Jorge Odi

ion dos An j os, / -‘
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vindo como secretrio, redigi a presente ata que e datilografada

em duas foihas, a primeira rubricada, e a segunda assinada, depois

de lida e achada certa, pelo Presidente da Assemblia e pela Dire

toria eleita.
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